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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Meisje, lees dit eens even!? 
HET GEBEURDE IN EEN BUS ! 

Twaalf uur 's middags. Iedereen haast zich naar huis om straks weer op 
tijd op post te zijn voor het namiddagwerk. 
De schooljeugd echter heeft tijd genoeg. Groepen jongens trekken traag 
door de straten, lummelachtig zwaaiend met hun schooltas. Ze blijven 
plots stil staan voor een mooie auto van het nieuwste merk, kijken een 
vlugge motorfiets achterna en trachten te berekenen hoeveel kilometer 
per uur hij rijdt. 
De meisjes komen gichelend aangewandeld; aan de hoeken der straten 
blijven ze staan, immer doorpratend over al het belangwekkende van 
binnen en buiten de klas. 
Bij de bushalte nieuwe kleine groepjP<;, de studerende jeugd van buiten. 
Ik wacht mee op de bus en luister naar al het getater rond om mij ...... 
Daar is ze! De kleinere jongens beleven heel wat pret aan het bestormen 
van 't voertuig, maar een bedreiging van de chauffeur maakt hen wat 
kalmer voor een ogenblik. 
Ik neem plaats naast een stil schoolmeisje van hoogstens zestien. Ze is 
verdiept in de lezing van een lijvig boek, praktisch opengelegd op haar 
boekentas. Haar blonde krullen worden nu en clan met een voorzichtig 
gebaar achteruitgeschoven, maar ze kijkt niet op: het is blijkbaar een 
zeer spannend boek ..... . 
Ze zucht even. Ik bekijk haar van terzij; haar wangen zijn wannrood 
van belangstelling. Dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid en in mijn be
zorgdheid om de ziel van het jonge meisje lees ik even mee op de blad
zijde, die aan mijn kant ligt. 
Ik schrik er van; in enkele regels staat daar de meest brutale theorie over 
huwelijk en moederschap bij wijze van gesprek. 
't Lijkt bijna nog een kindergezicht en reeds zo'n boek! 
Mijn beweging is haar opgevallen. Onthutst kijkt ze op en de kleur op 
haar wangen neemt toe. Gelukkig dat ze opkeek, want ze moet hier 
uitstappen. Het gevaarlijke boek gaat de tas in. Nog een duwtje aan de 
krullen en een trek aan het mutsje ...... en met een beleefd: ,,Neem me 
niet kwalijk!" vraagt ze om doorgang. 
...... En eer het in me opkomt, het meisje een goed woord te zeggen, is 
ze weg en zie ik haar dromend verder gaan ..... . 

DE INNERLIJKE CRISIS. 
Een ogenblik van stille overpeinzing over dit jonge meisjesleven gaf me 
een schok! 
Denk er eens even aan, hoe haar keurig voorkomen in tegenstelling is 
met het boek. ..... 
Met zulk een rommel laaft die jonge ziel haar zucht naar weten, haar 
zucht naar waarheid. 
De innerlijke crisis van haar rijpingsjaren is niet geleid langs de rustige 
banen van een geleidelijke echt-moederlijke begrijpende liefde. 
Het nieuwe en het onthutsende in haar eigen lichamelijke en zedelijke 
toestand maakte haar in het begin van de crisis schuchter, afzijdig. Het 
gebrek aan inlichting en goede raad plaatste haar voor vraagtekens, die 
om een antwoord smeekten. Zij wenste raad te vragen, maar miste de 
woordenschat om het in een fatsoenlijk kleedje te steken. Zij wenste 
groot te zijn, en groot te doen en ergerde zich aan de zwijgzaamheid en 
onwaarheid der volwassenen. 
Zij zocht ...... en propte haar jonge meisjeshoofd vol met onbenullig-
heden en schaamteloze romanliteratuur. 
Welke zijn de gevolgen!!!??? 
Een spontaan gebedje welde op in mijn hart voor dit schone jonge leven, 
dat reeds op de valreep stond! 

MEISJE HIER IS 'T ANTWOORD. 
Na mijn stille overpeinzing bereikte ik 't doel van mijn reis en een ogen
blik was - ik het onderwerp van mijn gedachten vergeten, tot ik plots 
in het voorbijgaan van 'n kerkportaal een flits van een levensgrote meis
jeskop zag staan. 
Een stralend lachend gezicht, scherp getekend in woelige los donker
golvend haar. 
Geboeid bleef ik staan voor de vuurrode letters: 

,,Meisje hier is 't antwoord" 
Aandachtig begin ik de aankondiging te lezen. In dikke, vette letters 
stond het geschreven: 
,,De Mater-Amabilisschool opent in September haar poorten". 
,,De Mater-Amabilisschool is de school voor het leven". 
"Een school voor het jonge meisje dat zich voorbereidt op haar toekomst 
en dat mooi en gelukkig wil leven! 

,,Echt iets voor jou'·! 
,,Slechts toegankelijk voor meisjes boven de zeventien jaar". 
Ademloos las ik verder: Een prachtige oproep. 
Jong meisje l 

Je wenst immers een mooi en tjelukkitj leven 1 
Je verwacht zo veel van 't leven! 

Dat kan 
Maar heb je zelf ook iets te tjeven aan het leven? 

Jat 
Maak je gereed voor die mooie toekomst. 

Kom naar onze prachtige 

,,MATER AMABTLISSCHOOL'' 
Je hoeft daarvoor niet geleerd te zijn. In bevattelijke taal en met een
voudige woorden leer je het voornaamste over 

Moederschap 
Opvoedkunde 
Sociale Dienstbaarheid 

Echt iets voor jou 11 
Beduusd bleef ik staan. Het ·was raak.
Daar moest ik meer van weten ! ? 

Tot een volgende keer. 

Gemeente Boxtel 
heeft begrotingstekort van 1 ton 

Raad op zoek naar bouwgrond 

Meer subsidies 
aan muzielcverenigingen 
In een zitting, die ruim 5½ uur duurde, 
nam Boxtels gemeenteraad afscheid van 
het dienstjaar 1950. Een afscheid, dat als 
altijd gepaard ging met de behandeling 
van de begroting 1951, die gezonde be
langstelling kreeg van de raadsleden. 
De agendapunten, die aan de begrotings
behandeling voorafgingen, behelsden: 
de verkoop van een spievormige grond
strook (gelegen langs de Mijlstraat) aan 
de Meubelfabriek "Novum", die daar 
bouwende is; 
het aangaan van een bijzondere reke
ning-courant-overeenkomst met de N.V. 
Bank voor Nederlandse Gemeenten ter 
financiering van woningbouwuitgaven, 
en een credietopname bij dezelfde Bank 
van f 600.000,-; 
goedkeuring van de voorgestelde aan
schaffing van een bedrijfsstofzuiger door 
de St. Angelaschool; 
de overname van de Oostenrijkse wo
ning langs de Mgr. Wilmerstraat van het 
Rijk voor f 5000,-; 
een wijziging op de gemeentebegroting 
1950 voor het graven van een viertal 
brandkuilen in de buurtschappen Roond, 
Luissel, Tongeren en het kerkdorp Ge
monde; 
het ingelaste voorstel tot beschikbaar
stelling van gelden aan de St. Aloysius
school voor de aanschaffing van nieuwe 
leerboeken, werd zonder op- of aanmer
kingen goedgekeurd. 
Het voorstel tot aankoop van enkele 
percelen grond gelegen aan de Ons 
Doelstraat en op Kalksheuvel - eigen
dom van het R.K Kerkbestuur van de 
Parochie van het H. Hart - deed meer 
stof opwaaien. Het lid v. Nistelrooy 
vond de grond aan de Ons Doelstraat 
niet zo bijster geschikt voor de bouw 
van middenstandswoningen, terwijl het 
lid De Visser in Kalksheuvel niet de 
ide-ale olaats voor woningbouw zag. Bei
de raadsleden spraken zich uit voor wo
ningbouw in het Oostelijke gedeelte van 
Boxtel, vooral óver de Rijksweg. 
De voorzitter zei niet in te zien, dat de 
Ons Doelstraat en Kalksheuvel, vooral 
in de toekomst, geen ideale woongele
genheid zouden kunnen bieden. Boven
dien dwong het uitbreidingsplan tot 
bouwen in die richting, terwijl in het 
Oostelijke gedeelte z. i. niet genoeg 
grond zou kunnen worden vrij gemaakt 
wegens eigenaarsbezwaren. 
Het lid P. v. d. Meyden adviseérde gro
tere uitbuiting van de bedoelde grond op 
Kalksheuvel, wat de voorzitter in over
weging zou nemen. 
Het lid Baayens bepleitte eveneens in
tensievere bouw rond de geprojecteerde 
Provinciale weg of Kalksheuvel. Voorts 
opende dit lid de opsomming van alle 
eventueel beschikbare bouwgronden bui
ten het uitbreidingsplan. 
Het lid Oliemeulen sprak bovendien nog 
de vrees uit voor een te grote vooruit
strevendheid van B. en W. Zo begreep 
hij niet waarom de eerste plannen voor 
de "Houtwerf" niet verwezenlijkt waren. 
Terwijl men zich daar had laten dwars
bomen door de bouw van de Ambachts
school, dreigde men ze in het Konijnshol 
grotendeels onmogelijk te maken door de 
bouw van een nieuwe H.B.S. 
Het lid Oliemeulen zag in deze plannen
kruisingen weinig goeds en hij vroeg 
dan ook waarom het ene plan niet afge
werkt werd, vóórdat het andere plan op-
kwam. 
De voorzitter zei, dat de door het lid 
Oliemeulen genoemde plannen slechts 
gedachten waren geweest, die bij nader 
inzien voor verbeteringen vatbaar waren. 
Waar het nieuwe wel eens zwaarder 
woog dan het oudere werden wijzigingen 
dikwijls onvermijdelijk. 
Bovendien was het tekort te omvangrijk, 
zodat de geadviseerde gronden toch te 
klein waren om het probleem de ge
wenste oplossing te geven. 
Het advies van het lid Baayens om in 
Lennisheuvel nog enkele middenstands
woningen te bouwen, zou in beraad ge
nomen worden. 

Begrotingsbehandeling. 
Bij de algemene beschouwingen die de 
categorische vooraf0ingen, merkte het 
lid v. Nistelroov on dat de 348 gemeen
tewoningen bedenkelijk veel zorgen ba
ren. Voorts b<"nleitte hij de instelling van 
bedrijvencommissies teneinde het werk 
van B. en W. te verlichten. Dan meen
de hij nogmaals zijn bedenkingen te 
moeten uiten ten opzichte van de wo
ningbouw, waarmee B. en W. zich te 
zeer in de richting Breukelen begaf. 
De voorzitter antwoordde hierop, dat 
het vooral de oude gemeentewoningen 
zijn, die het verlies veroorzaken, verder 
dat hij de bedriivencommissie niet nodig 
oordeelde en tenslotte, dat hij Boxtel bij 
de woningbouw slechts placht te verde
len in Noord-Oost-Zuid-West. Het be
grip Breukelen-Dorp was hem vreemd 
en aangezien de mogelijkheden in het 
westelijke gedeelte gunstiger waren dan 
elders zag men hoofdzakelijk daar de 
uitbreiding voltrekken. 

Het lid v. d. Weyst zag bij het geraam
de begrotingstekort de grootst mogeliike 
zuinigheid als een harde noodzakelijk
heid, die men onder ogen moest durven 
zien. 
Nu alle aandacht zich ccncentreerde op 
de nieuwbouw, meende hij ook aandacht 
te moeten vragen voor de onhoudbare 
toestand, waarin vele huizen momenteel 
verkeren. 
Tenslotte deed hij het voorstel het Ko
nijnshol geheel voor midden�t,111dswo
ningen te gebruiken en de H.B.S. in de 
Prins 1-Iendrikstraat (rechts) te bouwen. 
De voorzitter zag met het oog op het 
tekort ook minder prettige perspectieven. 
Wat de krotwoningen betrof zag hij tij
delijke reparaties als enige oplossing in 
de huidige woningcrisis. 
Aangaande het Konijnshol zei hij nog 
dat de bouw van een nieuwe H.13.S. i1; 
het Konijnshol slechts enkele hu:-zcn
blokken (in spe) behoefde te kosten. 
Het voorstel tot bouw in de Pr. Hendrik
straat zou niettemin nader onder ogen 
gezien worden. 
Hierna ging men over tot de categori
sche behandeling van dè begrotmg 1951. 
De post voor het lidmaatschap v:in het 
orgaan "Welstandstuezicht" wed door 
verschillende leden heftig becritiseerd. 
Het lid van Nistelrooy wees op de slech
te architectonische producten vap "Wel
standstoezicht" en stelde voor het lid
maatschap maar direct op te zeggen. 
Verschillende leden schaarden zich ach
ter dit voorstel en vonden elke andere 
oplossing beter dan "\X'elstan<l,toezicht". 
De voorzitter achtte de geuite critiek 
wat eenzijdig, daar ook vele architecten 
niet vreemd waren aan de bedoelde 
wanproducten. Daarbij diende men te 
bedenken, dat er toch altijd toezicht 
moest blijven en d,;t elk toezicht steeds 
onvolkomen zou zijn. 
Ofschoon de duurte een bezw,m.-nde fac
tor was, achtte hij het niet noC:;g op 
grond hiervan het lidmaatsdup op te 
zeggen, aangezien er toch al een voor
deliger regeling op komst was. 
Hiermee waren de bezwaren van de 
Raad niet weggepraat en zo werd na een 
debat in tweede instantie besloten 
,.Welstandstoezicht" vaarwel toe te roe
pen, wat inhoudt, dat men na drie jaar 
vrij is van alle verplichtingen. 
Om bosbranden zo snel mogelijk te kun
nen bestrijden, werd goedgekeurd een 
telefoon te plaatsen in Kampina. 
Het lid Baayens verklaarde zich tegen 
het voorstel, omdat hij hier ook particu
liere belangen in het spel zag. 
Het lid P. v. d. Meyden deed hierop het 
voorstel ook in afgelegen wijken een 
telefoontoestel te plaatsen. Dit werd 
door B. en W. ter overweging aange
houden. 
Voorts werd gevraagd grotere controle 
op de straatverlichting in te voeren, 
doch dit zou te veel onkosten vragen. 
Het zelfde lid deed ook het voorstel om 
het onderhoud van de vele sloten en wa
terlopen zo mogelijk in onderhoud over 
te doen aan het "Waterschap", mede in 
verband met de te verwachten uitbrei
dingsgevallen (Spoordonk). Dit zou te
veel moeilijkheden opleveren, doch er 
zou met de uitbreiding terdege rekening • 
mee gehouden worden. Een verhoging 
voor extra-toezicht werd aanvaard. De 
subsidie voor het bewaarschoolonderwijs 
bleek verhoogd te zijn tot f 7,50 per 
leerling. 
De subsidieverlening aan de Boxtelse 
muziekverenigingen werd door de raads
leden nog eens terdege onder de loupe 
genomen. 
Het lid v. Nistelrooy bepleitte een gro
tere toewijzing voor de beide grote har
monieën en daartegenover een bekrim
ping van de subsidies aan de zangver
enigingen en de Boxtelse Orkestvereni
ging. Het lid v. Nistelrooy zag de har
monieën nu eenmaal als de belangrijkste 
elementen in het plaatselijke ontspan
ningsleven. Bovendien was de aanschaf
fing van nieuwe instrumenten een steeds 
terugkerende verliespost. 
De overige leden waren allen zeer tevre
den met de voorgestelde subsidieverle
ning; alleen het lid Baayel1!! stelde voor 
Fanfare St. Arnoldus uit Lennisheuvel 
een grotere subsidie toe te kennen. 
Het voorstel van het lid v. Nistelrooy 
om de subsidie aan de twee grote har
monieën van f 1000,- op f 1500,- te 
brengen en de Boxtelse Orkestvereniging 
een geringere subsidie te verlenen, werd 
niet gesteund en kwam dus niet voor 
stemming in aanmerking. 
Het voorstel van het lid Baayens om 
Fanfare St. Arnoldus inplaats van 
f 150,- een subsidie te verlenen van 
f 250,- (z.i. gerechtvaardigd ten opzich
te van St. Lambertus uit Gemonde om
dat deze van vier gemeenten steun 
krijgt) werd met 7 stemmen voor en 6 
tegen, aangenomen. 
Bij de behandeling van de post voor de 
speelterreinen, werd uitbreiding van de 
tuinen gevraagd, wat bezwaarlijk was 
vanwege het gebrek aan leidinggevende 
krachten. 
Een voorstel van het lid v. d. Krabben 

OMGEVING 

De uitbreiding verplichte 
Ziekenfondsverzekerden. 
Met ingang van 1 Januari worden nieu
we groepen in de verplichte Zieken
fondsverzekering opgenomen. 
In de verplichte verzekering vallen nu 
o.a. de groepen die sociale uitkeringen 
ontvangen. 
Degenen die de zogenaamde Noodwet
uitkering ontvangen; die invaliditeits-, 
ouderdoms-, weduwen- of wezenrente 
trekken, die ziekengeld trekken krach
tens art. 55 der Ziektewet; die uitkering 
of wachtgeld ontvangen bij werkloos
heid, verder invalide ex-militairen. 
Ook studerende kinderen en invalide kin
deren van 16 tot 20 jaar, voor zover er 
kinderbijslag voor genoten wordt, vallen 
onder de verplichte verzekering en zul
len dus premievrij verzekerd zijn. 
Zij die behoren tot de groepen aan wie 
uitkeringen worden gedaan ingevolge 
een der sociale wetten, zullen een kaart 
ontvangen, b.v. van de Raad van Arbeid, 
met welke kaart zij zich bij het Zieken
fonds kunnen melden. 
Voor hen die ingevolge de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening uitkering ont
vangen zal de premie f 1,50 per maand 
bedragen. Deze wordt ingehouden op de 
uitkering. 

om in dit verband de sportverenigingen 
in te schakelen zou nader worden bezien. 
De subsidies aan de parochiële jeugdver
enigingen bleef bepaald op f 500,- door 
de parochiegeestelijkheid te verdelen. 
Aan de plaatselijke jeugdstandsorgani
saties werd eveneens f 500,- toegewe
zen, welke subsidie door de gemeente 
naar gebleken behoefte verdeeld zou 
worden. 
Enkele voorstellen voor een andere ver
delingswijze en een warm woord van 
wethouder Valks voor de jeugdstand5-
organisaties omlijstte de behandeling van 
dit punt. 
Ondanks bezwaren van het lid v. Nis
telrooy bleef de subsidie aan het Bra
bants Orkest gehandhaafd. 
De moeilijkheden van de Kath. Gezins
zorg noopten tot grotere steunverlenin�. 
Het lid v. d. Weijst wees er op, dat 
v0or een effectieve werkwijze van deze 
sociale instelling het werkterrein sterk 
uitgebreid zou moeten worden. 
Wethouder Valks prees het werk van de 
6 gezinsverzorgsters, die momenteel 
werkzaam zijn en bepleitte voorts blij
vende steun aan deze mooie vereniging. 
Het tekort aan gezinsverzorgsters wa, 
z.i. te wijten aan de opleidingskosten. 
Hierop kwam uit de Raad de suggestie 
om de opleiding straks gedeeltelijk te 
financieren. Deze mogelijkheid zal ern
stige overweging krijgen. 
De subsidieverhoging aan de V.V.V. in 
verband met het lidmaatschap van de 
streek-V.V.V. werd goedgekeurd, nadat 
men eerst overwogen had of Boxtel 
Vooruit met een gedeelte van het bedrag 
niet het plaatselijke propagandawerk 
zou kunnen doen. Dit bleek echter niet
goed mogelijk. 
De hondenbelasting zal intensievere con
trole krijgen, doch het voorstel van het 
lid v. Nistelrooy om kettinghonden ook
te belasten werd niet in overweging ge
nomen. 
Het lid De Laat bepleitte aansluiting op
de gas- en waterleiding in het laatste 
gedeelte van de Nieuwstraat en Klein
derliempde. De voorzitter voorzag hier
grote moeilijkheden, ofschoon hij niet, 
liever zou zien. 
De wegen kregen vanzelfsprekend weer 
de zorgelijke aandacht van de raadsle
den, terwijl ook de toestand van de 
waterlopen voor verbetering vatbaar
bleek. 
Het Sociaal Charitatief Centrum is een 
belangrijke ontlasting gebleken, al eist 
de tijd een belangrijke verhoging om
armlastigheid te voorkomen of op te
heffen. 
Nadat een verzoekschrift van de St. An
gelaschool om aanleg van een nieuwe 
vloer in de gymnastiekzaal (f 3079,-) 
toe te staan, was de begrotingsbehande
ling ten einde. 
De voorzitter bracht hierop dank aan
de heer P. Dorenbosch, die aan de

samenstelling van deze begroting zijn 
beste krachten gegeven had. 
Namens de commissie van onderzoek 
sloot het lid v. d. Weijst zich bij deze 
waarderende woorden aan. 

* * *

Bij de rondvraag bleek, dat er nog eea 
verordening voor de Boxtelse bevolking 
bestond om de stoepen steeds van 
sneeuw vrij te houden. Het lid v. Nistel
rooy verzocht om bekendmaking daar
van. 
Het lid Kurstjens beval de kwestie "voor
potingsrechten" aan in de aandacht van 
B. en W. 
Het lid Baayens vroeg om plaatsing van
straatlantaarns bij de overweg aan de

Kapelweg, bij het Kinderbosch en op de
Oirschotseweg. De mogelijkheden van 
dit voorstel zouden nader onderzocht 
worden, zo beloofde de voorzitter. 
Nadat opnieuw verschillende wegen de 

ontferming kregen van de raadsleden, 
vroeg het lid De Laat om striktere na
leving van de uitvoering van gemeente
werken door de aangewezen aannemer. 
Eveneens drong hij aan op snellere uit
kering van het loon der sneeuwruimer,. 



Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

Zondag 7 Januari 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

Plaatselijk Nieuws 
SOCIALE COMMISSIE. 

Belanghebbenden worden bij deze her
innerd aan het spreekuur van de 
commissie op heden 5 Januari en verder 
de eerste Vrijdag van iedere maand, tel
kens van 8 tot 9 uur op het Bureau van 
het Sociaal Charitatief Centrum, Burg
akker 5. 
Er wordt verzocht, van de reeds lopende 
gevallen de betreffende stukken zoveel 
mogelijk mede te brengen. 

HET ZILVEREN JUBILEUM 
VAN KOSTER KAREL. 
Koster Karel heeft het nieuwe jaar goed 
ingezet. Onder grote belangstelling vier
de hij op 1 Januari zijn zilveren jubi
leum als koster van de H. Hartkerk. Die 
dag heeft hij wel iets anders gehanteerd 
dan de kaarsendomper. Neen de dom
per kwam er niet bij te pas, want het 
was volop feest. 
De dag begon met een plechtige H. Mis 
opgedragen door de Hoogeerw. Heer 
Deken, geassisteerd door de beide kape
laans. Het moet Karel wel vreemd geval
len zijn om nu zo werkeloos op een stoel 
het wondere gebeuren aan het altaar te 
zien voltrekken. Het zangkoor verrastte 
hem door een mooie Mis van Perosi. 
Het tekent de plichtsgetrouwheid van 
de jubilaris als ik verklap, dat dit de 
vijfde keer was in al die jaren, dat Karel 
's morgens niet op het appél was. 
Er was een drukbezochte receptie. Het 
bleek dat Karel zich in de loop der jaren 
veel vrienden en relaties had gemaakt. 
Ja wie komt er nu in een parochie niet 
eens bij Karel? Het borelingske dat nog 
maar enkele uren het levenslicht zag. 
Het meisje dat schuchter eens bij Karel 
informeert wat de tarieven zijn. Even
goed als de oude opa, die strompelend 
zijn weg door de kruisen van het kerk
hof vindt op zoek naar een klein plek
ske, zijn laatste plekske. 
Karel ziet en kent het leven. Hij is er 
grijs en wijs van geworden. Geen dartel 
kapelaan die bij Karel niet iets leren 
kan. En menig moe mens vindt bij Karel 
in de buurt rust. 
Er waren veel geschenken, van de buurt 
en van anderen; maar het meest gewaar
deerd werd toch de radio, door vroede 
Kerkevaderen en vrienden de jubilaris 
aangeboden. En clan die ondeugden van 
misdienaars. Die rakkers wisten toch het 
zwakke plekje van die sterke man te 
vinden. En 's avonds; maar neen, daar 
vertel ik niet van. Alleen dit: er zat mu
ziek in. 
Tot slot mag het wel eens gezegd zijn: 
WAT EEN KEREL IS DIE KAREL. 

VOORTREKKERS 
PELGRIMEERDEN. 

AVe. 

Evenals verleden jaar pelgrimeerden op 
Onnozele Kinderendag een 50-tal Voor
trekkers uit heel het land naar St. The
resia te Lennisheuvel. Na de nacht 
ergens in de Oistenvijkse bossen in ten
ten te hebben doorgebracht, arriveerden 
zij na een voetreis van twee uur circa 
9 uur. Nadat door hun aalmoezenier de 
H. Mis was opgedragen in de parochie
kerk, ging het naar het gastvrije pa
rochiehuis Orion, waar ontbeten werd, 
uitgerust, en ...... voeten gewassen. Om 
half een vertrok het gezelschap weer, 
belast en beladen, richting Esch naar 
Sparrendaal. Er waren ook enige spor
tieve seminaristen bij van het Seminarie 
Rijsenburg, en een van Warmond! 

AANBESTEDING. 
Uitslag betreffende aanbesteding en ver
bouwing St. Aloysiusschool, Mijlstraat, 
Boxtel. 
W. v. cl. Laar, Boxtel 
W. K. van Erp, Kerkdriel 
Gebr. v. cl. Laar, Boxtel 
W. dq Leeuw, Vught 
Am. v. cl. Laar, Boxtel 
Gebr. Lamers, Den Dungen 
Gebr. v. Heesch, Boxtel 
Fa. de Koning, Boxtel 
Wed. v. Liempd, Boxtel 
H. v. cl. Bomen, Liempde 
C. v. cl. Velden, Liempde 
M. Kleingeld, Waspik 
Gebr. Eimberts, Schijndel 
A. v. Heertum, Vught 
A. v. cl. Hagen, 's Bosch 
P. de Rooij, Helvoirt 
v. Uden, Heeswijk 
Gebr. Kapteijns, St. M. G. 

f 65.290,
f 67.735,
f 68.000,
f 68.497,
f 70.250,
f 70.320,
/ 70.500,
f 70.530,
f 70.900,
f 70.980,
f 71.250,
f 71.750,
f 72.150,
f 72.550,
f 72.984,
f 75.599,
f 77.750,
f 83.115,-

GEMONDE. 
Zaterdag a.s. Driekoningendag zal door 
de jongens van de lagere school het 
mooie Kerstspel "Broeder Thomas en de 
drie rovers", worden opgevoerd in de 
zaal Verbruggen. 
Met een herinnering aan het vorig jaar 
zo bijzonder goed opgevoerde toneel
spel en in aanmerking nemende met hoe 
bijzondere ijver het nu aangekondigde 
kerstspel is ingestudeerd, verwachten wij 
een zeer mooie uitvoering, die de be
langstelling van Gemond's bevolking ten 
volle waard zal zijn. 
De initiatiefnemers voor deze uitvoe
ringen zouden hun streven heel bijzon
der gewaardeerd achten door een zo 
groot mogelijk bezoek. 
De uitvoering vangt aan om half 7. 

Rectificatie 

ROME JUBEL TOCHT. 
In het bericht over de Rome Jubeltocht, 
georganiseerd door <le K.A.B., werd door 
ons vermeld, <lat opgaven konden wor
den ingediend bij de secretaris Jer 
KA.B. Üit moet echter zijn: Secr. Jer 
K.A.R. (Kath. Arbeiders Reisvereniging). 
J. v_ Hal, Parallelweg Zuid 33. 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

van 26 Dec. 1950 t.e.m. l Jan. 1951. 
GEBOREN: Regina J. M. dochter van 
L. A. M. Bordat en R. A. Indri, Herto
genstraat 3 - Maria J. T. T. dochter 
van J. A. Geerts en A. H. Kruijscn, Eind
hovenseweg 5 - Henrica M. W. doch
ter van J. Th. Verhagen en W. J. v. cl. 
Pol, Tongeren 12 - 1-lenricus J. C. zoon 
van J. A. van Doremalen en M. B. van 
Kasteren, Munsel 30, 
GEHUWD: Antonius P. C. van der 
1-leijden en Engelina C. H. Nefkens -
Albertus van Kessel en Johanna van 
Hommel - Joost W. Striegel en Wil
helmina van Kessel - Wilhelmus Th.
Leenders en Wilhelmina C. Coverde -
Hubertus L. Welzen en Elizabeth Th. 
van Geffen. 

OVERLEDEN: Josephus Fr. van Mun
ster, oud 78 jaren, Duinen<laal 12. 

"Deze Nederlanders bezorgen hun land 
een goede naam". 

Brabantse Boeren in Canada. 
,,Hier kunde vooruit komme ...... " 

Canada, het land waarover vele Braban
ders dromen, heeft haast onbegrensde 
mogelijkheden. Nergens zijn er eindelo
zer vlakten en eenzamer streken clan in 
Canada, het grootste land der beide 
Amerika's. 
Op een uitgestrckthei<l van 9 milliocn 
vierkante kilometers, een oppervlakte zo 
groot als heel Europa, wonen slechts 13 
millioen mensen. De meesten van hen 
wonen in de steden als Quebec, Mon
treal, Vancouver, Toronto en Ottawa, de 
hoofdstad. 
De provincies Quebec en Ontario zijn 
nog het <lichtst bevolkt. Quebec 594.534 
vierkante mijlen groot, bezit bijna 4 mil
lioen inwoners, terwijl Ontaria 412.582 
vierkante mijlen groot, ongeveer 4½ 
millioen inwoners bezit. 
Driekwart van de gehele bevolking heeft 
zich dus in deze provincies saamgetrok
ken, terwijl Je haast grenzenloze gras
vlakten van de prairieprovincies onbe
woond zijn en roepen om boeren die 
hun graan zaaien en de rijkdom van het 
land oogsten. 
In ons landje wordt iedere vierkante 
meter grond betwist en daar ligt een 
eindeloosheid braak. 
Halifax, de stad aan de Oostkust, aan 
deze kant, ligt dichter bij Rotterdam dan 
bij Vancouver, een stad aan de andere 
kant van Canada. 
Van de Noordelijke ijsstreken tot de 
Zuidgrens van Canada is een afstand 
van 5000 kilometer, dus even ver onge
veer als van de Noordpool tot de Mid
dellandse Zee. 
Na de laatste wereldoorlog zijn opnieuw 
vele buitenlanders naar Canada getrok
ken. Aan 80.000 displaced persons (ver
plaatste personen) bood men vrijheid, 
onderdak en brood. 
In de jaren 1947, 1948 en 1949 trokken 
respectievelijk ong. 70.000, 125.000 en 
95.000 emigranten naar Canada. 
De Nederlanders nemen hieronder een 
niet onbelangrijke plaats in. 
In 1948 trokken 60.000 Nederlanders 
naar Canada en in 1949 een ongeveer 
even groot aantal, terwijl ook van het 
jaar 1950 de meeste emigranten naar 
Canada emigreerden.De cursussen die 
door de standsorganisaties in ons Bisdom 
zijn georganiseerd, omvatten nu onge
veer een 600 adspirant-emigranten. 

niet zo goed als de grote Graafse baan, 
de grond is er rijker en uitgestrekter dan 
hun Brahantse geboortegrond. Ze wo
nen in de knechtenwoning, een klein 
huisje, maar Lina met haar echt Bra
bantse boerinnenhart, heeft er een stukje 
Nederland, een stul<je Brabant van ge
maakt. In de gang twee Nederlandse 
vergezichten met koeien en molens in 
gouden lijst en op een voorname plaats 
in bruine lijst het Land- en Tuinbouw
diploma, versierd met groene aren en 
peulschillen, met zes hoekige deftige Ne
derlandse handtekeningen. ,,Van d'ren 
mens"! In de kleine schone zitkamer 
hangen de wanden vol met Brabantse 
voorwerpen van devotie. De enige foto, 
was de foto van de vader en moeder van 
Lina. Moeder van Santvoort draagt de 
Brabantse muts . ..... Nuland in Ontario. 
Tinus en Lina denken vaak aan Brabant. 
Ze werken hier hard. Maar ze vinden 
het hier mooi en goed. ,,Voor niks nie 
zou'k naar Holland terugwille, al kree'k 
de hele boerderij van m'n vaoder. M'n 
hele leven he'k in Uuland gewoond, 
maar hier kunde voruit komme" ..... . 

SPORT-NIEUWS 
WEDSTRIJDEN VAN DE 
IJSCLUB BOXTEL. 

Uitslag van Zaterdag 30 December: 
Jeugd: 

Hardrijden jongens: 1. Jos. v. Oerle; 2. 
Gé Pechtold. 
Hardrijden meisjes: 1. Els Wentholt; 2. 
Jetje Witteveen. 
Hindernisrijden jongens: 1. Jan v. d. 
Braak; 2. Gé Pechtold. 
Hindernisrijden meisjes: 1. Tini v. d. 
Braak; 2. Tilli v. Susante. 

Zondag 31 December: 
Hardrijden lange baan: 1. A. v. Braght; 
2. A. v. cl. Brekel. 
Hardrijden korte baan: 1. A. v. Braght; 
2. H. v. Drunen. 
Schoonrijden voor paren: 1. Mej. Truus 
v. cl. Meyden en de heer W. v. Oerle; 
2. Mej. Els v. cl. Eerden en de Heer 
Hub. v. Griensven. 
Ereprijs IJshockey: Joh. Traa. 

BOXTELSE BILJARTBOND. 
De stand in klasse B op 1 Jan '51 is: 
Amateur 8 3858 1307 21 2,95 
Eureka 8 3528 1343 30 2,62 
Buiten Verw. 8 3493 1384 19 2,52 
Witte Muis 8 3431 14% 25 2,29 
't Hoekje 8 3135 1484 18 2,11 

DENKSPORT 

HORIZONTAAL: l. liedjeszanger in de middeleeuwen, 9. achting, 
10. gelofte, 12. soldatenkost, 15. insect, 17. boom, 18. deel v.e. ei, 20. 
horizon, 21. metaal, 24. tam, 25. stapel hooi, 28. smart, 29. opschik, 30. 
voorzetsel, 32. slag, 34. vloerbedekking, 37. tijdperk, 39. verkeerd, 40.
staldieren, 42. maatstaf, 44. armoede, 45. een weinig, 47. bloeiwijze, 
48. bouw. 

VERTICAAL: 2. een weinig, 3. landtong, 4. de oudere, 5. zangnoot, 
6. water in Utrecht, 7. azijn, 8. vlaktemaat, 11. behoeftig, 13. indien, 
14. drinkgerei, 16. vordering, 18. herstelplaats voor schepen, 19. hoofd
deksel, 21. klein broodje, 22. klepper, 23. ivoor, 24. voorzetsel, 26. 
zeepwater, 27. voedster, 31. belemmering, 32. eetgerei, 33. voor, 35. 
zwarte agaatsteen, 36. jongensnaam, 37. stek, 38. solozang, 40. ploeg
snede, 41. plaats in Gelderland, 43. moeder (Fries), 44. vochtig, 46. 
voorzetsel, 47. spil. 

Oplossing vorige Puzzle 

HORIZONT AAL: 1. haas, 5. stem, 9. ark, 10. mat, 11. wee, 12. stel, 
14. hert, 15. negotie, 16. es, 18. ma, 19. lam, 21. els, 23. tol, 24. beer, 
25. odol, 26. pen, 27. gil, 29. rek, 31. al, 34. N.O., 35. lineaal, 37. tram, 
39. made, 41. een, 42. sar, 43. vee, 44. rest, 45. takt. 
VERTICAAL: l. haspel, 2. art., 3. Aken, 4 parool, 6. twee, 7. eer, 
8. metaal, 13. Lek, 14. hit, 17. sabel, 18. molen, 20. men, 21. erg, 22. 
sol, 23. tor, 26. panter, 28. ideaal, 30. komeet, 32. sim, 33. ham, 35. 
lans, 36. lava, 38. ree, 40. dek. 

Verenigings-Agenda 

Alle ongehuwde leden van <le Boerinnen
bond en leden van de R.K.JB. worden 
verzocht Zondag a.s. na de Hoogmis de 
gereduceerde entréekaarten voor de 
Bonte Avond af te halen in het eierlo
kaal. Tevens worden alle medewerkers 
van de Bonte Avond om half 12 v.m. in 
De Ark verwacht voor de generale 
repetitie. 

BUSLICHTINGEN 
DER BIJBRIEVENBUSSEN. 

Maandag 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 
Nieuwstr. 4,35 5,- 10,50 16,15 19,50 
Markt 4,40 5,05 10,55 16,20 19,55 
Laatste lichting aan het kantoor voor 
verzending met de nachtposttreinen: 
20,13 uur. 

Maak voor Uw vrouw zo'n gerieflijk afdruipbakje 

Als U hamer, zaag en beitel bij de 
hand hebt, maak dan meteen even 'n 
afdruipbakje. Zoals uit bijgaande teke
ning blijkt, bestaat dit bakje uit drie 
plankjes, twee zijwanden van 52x12 cm, 
een achterwand van 42x12 cm en verder 
latten. Voor de bodem hebt U nodig een 
plaatje triplex van 60x40 cm en 7 latten 
van 60x2x1 cm. Dwars <laar overheen 
komen dan nog twee latten van 40x2x1 
cm, terwijl de bodem, die schuin naar 
voren afloopt, gedragen wordt door twee 

latten van 50x1xl cm op de zijkant en 
één van 40xlx1 cm op de achterkant. 
Het gehele geval is, voor zover het de 
latten betreft, gespijkerd. De zijwanden 
kunnen, om meerdere stevigheid aan het 
bakje te geven, beter geschroefd worden. 
De bedoeling is, dat het bakje wanneer 
het in gebruik is met de open zijde naar 
de gootsteen gericht staat, zodat het 
afdruipende water van de vaten daarin 
terecht komt. Het bakje wordt niet ge
schilderd. 

In 1949 stapten op Schiphol in een 
K.L.M.-vliegtuig voor vervoer van emi
granten naar Canada, een Brabants boe
rengezin met 14 kinderen. Zeventien 
hadden ze er gehad. Twee jongens wa
ren tijdens de oorlog gedood, een meis
je bleef hier. Rustig zaten ze aan een 
stevige maaltijd, al viel het wel moeilijk
mes en vork tegelijk te hanteren. Wel
gemoed namen ze hun plaatsen in het 
vliegtuig in en binnen een etmaal wer
den ze naar Montreal gebracht. Zes 
weken daarvoor had moeder-de-vrouw 
voor het eerst van haar leven in de trein 
gezeten. Maar wees verzekerd, dat zij
de mouwen heeft opgerold, toen ze
ergens op het Canadese platteland aan
de slag moest. 

Dr. Alfons Ariëns 
waarop een der Predikanten zei: 
,,Strenge heren regeren niet lang". 
Daarna vergaderde Ariëns ook met het 
stakingscomité en met de socialisten en 
sprak alle arbeiders gezamenlijk toe om 
henzelf te laten beslissen. Ze besloten 
de eerste stap te doen door eerst te gaan 
werken en dan verder te overleggen. 
Ariëns zelf trok voorop in de stoet van 
arbeiders, terug naar de fabrieken. 
Zolang hij in Enschede werkte bleef hij 
de bemiddelaar tussen de patroons en 
de werklieden. 

Zo vindt men ze overal op de heuvel
glooiingen, vertegenwoordigers van het 
Nederlandse volk, dat in de "low coun
tries" in de Lage Landen bij de zee 
geen plaats kon vinden voor zijn opko
mende geslachten. 
Langs de hoofdweg, de Koningsweg van 
Montreal naar Ottawa hoort men Bra
bants, Zeeuws en Fries. Daar treft men 
Hollandse gezinnen met klompendragen
de kinderen. Daar wonen jonge Neder
landse paren. Hun in Canada geboren 
blonde kinderen met hun waterig-blauwe 
ogen, die herinneren aan de Noordzee, 
brabbelen een echt-Hollandse kinder
taaltje "ikke-hebbe". 
In een versiag van een "krant voor Ne
derlands-Canadezen" las ik het volgen
de verhaal: ,,Onder de rook van Ottawa, 
Canada's hoofdstad, woont Mr. Rothwell, 
een heerboer. Hij heeft een farm van 
120 Hectaren, waarop hij vee en kippen 
houdt. Een Canadees en een Nederlands 
echtpaar werken op zijn bedrijf. Toen 
wij de eigenaar vroegen wat hij van zijn 
Nederlandse, Brabantse boer dacht, stak 
hij zijn lof niet onder stoelen of banken: 
"Ik ben dolblij dat ik ze heb. Ze zijn 
"zo goed dat ik in de toekomst nog wel 
"een ander Nederlands echtpaar zou 
,,willen hebben. Al mijn collega's den
"ken er precies zo over"...... ,,Deze 
Nederlanders bezorgen hun land een 
goede naam!" 
Tinus Huismans en zijn vrouw Lina, 
woonden oorspronkelijk in Nuland waar 
ze aan de grote weg van Den Bosch
Nijmegen hun jonge leven sleten, nu 
wonen ze aan de King's Highway van 
Montreal naar Ottawa. En al is de weg 

GROOT SOCIAAL PRIESTER. 

Toen Ariëns in 1886 kapelaan werd in 
het fabriekscentrum Enschede, vond hij 
daar een steeds groeiende ontevreden
heid on<ler <le arbeiders; geen kunstma
tige ontevredenheid van onruststokers 
en ruziekraaiers, maar een volkomen 
rechtvaardige ontevredenheid, voortko
mend uit redelijke grieven tegen de libe
rale toestanden van die tijd. De lonen 
waren hongerlonen, vrouwen en kinde
ren deden in de fabrieken zwaar man
nenwerk voor enkele centen, de arbei
ders waren volkomen afhankelijk en 
zonder recht van spreken. De socialis
ten gebruikten deze ontevredenheid om 
propaganda te maken voor hun richting. 
De socialisten en eveneens de Gerefor
meerden bezaten al enkele jaren een ar
beidersorganisatie. De katholieken had
den nog niets als een verbod om van die 
organisaties lid te zijn. Ariëns zag wel 
in dat een verbod alleen nog geen ver
betering brengt. Daar moest iets tegen
over komen te staan, vooral toen in 1885 
de socialisten een eigen afdeling sticht
ten in Enschedé. Hij vroeg don Bosco, 
de grote sociale werker onder de jeugd 
van Italië, om raad omtrent het oprich
ten van een arbeidersvereniging. Hij i1aJ 
zijn eigen pastoor tegen, maar de gezd
lenvader Hubert van Nispen tot Seve
naer beloofde hem, den Aartsbisschop 
erover te schrijven. 
Deze antwoordde rechtstreeks aan 
Ariëns en vroeg hem, waarom hij meen
de dat in Enschede een arbeidersvereni
g111g nodig was. Ariëns overtuigde hem 
en kreeg volle vrijheid. Samen met 
Schaepman stelde hij <le statuten op, 
waarin als één der voornaamste punte1'. 
stond dat <le geestelijke leider niet meer 
de bestuurder, de baas, mocht zijn, zoals 
in andere katholieke verenigingen, maar 
slechts de adviseur: het was de eerste 
keer dat het nieuwe beginsel naar voren 
kwam dat iedere stand zichzelf heeft te 
besturen en te handhaven vanuit de 
katholieke levensbeschouwing, uit eigen 

overtuiging, met een geestelijke naast 
zich, alleen als raadsman, als adviseur. 
3 November 1889 had een propaganda
vergadering plaats. Een week later lieten 
80 arbeiders zich inschrijven. Dit was 
het begin van een der machtigste orga
nisaties van katholiek Nederland en het 
begin van alle stands en vakorganisaties 
onder de katholieken, al was er dan ook 
elders reeds een poging gedaan. 
Ariëns kreeg zijn officiële benoeming als 
eerste adviseur. Zijn eerste strijd was om 
het wantrouwen van zijn arbeiders zelf 
te overwinnen, die aanvankelijk van hem 
niets anders verwachtten dan aansporing 
tot kalmte en gelatenheid en zich schik
ken in hun lot. Maar het viel heel anders 
uit: zijn doel was: ofheffing van de ar
beider uit zijn slavendom onder het libe
rale systeem, en bovenal rechtvaardig
heid naar alle zijden, niet alleen in plicht 
maar ook in recht. 
Zijn eerste krachtproef volgde in het 
volgend jaar bij de staking van 1890. De 
liberale fabrikanten waren tegen iedere 
inmenging van staatswege en· ietlere in
vloed van de vakbeweging wezen zij af. 
Iedere beweging, hoe rechtvaardig ook, 
wertl als oproer beschouwd en onder
drukt. De staking begon bij het ontslag 
van een dronken werkman. De mede
arbeiders sloten zich bij hem aan en 
stelden de cis: terugnemen van de ar
beider, tevens verandering van het 
boetestelsel en 10 % loonsverhoging . . . . .  . 
21 fabrikanten vergaderdeJ1 en besloten: 
eerst aan het werk, dan zullen we pra
ten, zo niet, dan wordt alles stopgezet. 
Zo werd het een strijd om de sterkste 
tussen werkgevers en arbeiders. Mani
festen van beide kanten volgden. De 
socialisten beriepen vergaderingen. T roe
pen kwamen om de or<le te handhaven. 
De katholieke en christelijke arbeiders 
traden in overleg. Ariëns zou met de lei
dende Predikanten bemiddelen en vroe
gen de fabrikanten toe te geven. Deze 
weigerden en antwoordden: ,,Zachte 
heelmeesters maken stinkende wonden", 

Naar Ariëns voorbeeld zijn langzamer
hand ook in andere plaatsen arbeiders
verenigingen gesticht en zo is een krach
tig verenigingsleven opgebloeid over heel 
katholiek Nederland. 
Langzamerhand ging ook de overheid 
inzien, dat zij de verschillende standen 
van de maatschappij had te beschermen 
tegenover de onrechtvaardigheden wel
ke <lie standen dikwijls begingen tegen· 
over elkaar. Meer en meer begon men 
in de sociale wetgeving te zoeken naar 
gerechtigheid voor allen. En toen werd 
de organisatie van de standen een 
machtsfactor in het land van ongekende 
kracht. De organisatie werd en is nog 
de spreekbuis van de hele stand, die 
naar beide zijden haar invloed aanwendt, 
door scholing en lering van eigen leden 
en tot beïnvloeding van en bemiddeling 
tussen de overheid en de andere standen. 
De les van Ariëns geldt nog. Nu meer 
dan ooit moeten allen in de standsorga
nisatie gaan zien: de steun voor de hele 
stand in het hedendaagse leven, nu de 
gevaren voor een gezonde samenleving 
wel anders zijn dan in Ariëns tijd, maar 
niet minder groot en wellicht nog groter, 
nu er gevaren dreigen van te grote 
staatsbemoeiing en er stromingen onder 
het volk leven die ons recht op behoud 
en ons recht op verwerving van zelfstan
digheid dreigen aan te tasten. 
Van Ariëns kunnen wij nu nog leren 
dat een juiste maatschappelijke orde no
dig is voor een goed godsdienstig leven 
en cl us ook voor het nastreven van het 
hoogste doel van ons bestaan. 

T.



Hoe stellen WIJ ons te weer tegen griep? massaproductie van zulk een voorbehoedende entstof. 
daarvoor is de hoeveelheid entsto{ die gemaakt kan worden veel te gering. De Eerste Boxtelse Vereniging van Vogelliefhebbers ,,VOGEL VREUGD" wenst leden, donateurs en sportvrienden Zalig Nieuwjaar Bestuur "Vogelvreugd" Het Bestuur van de 

J. EKEL Wilhelminastraat 19wenst de Cliëntèle een ZALIG NIEUWJAAR. Fa. M. JOOSTEN Schildersbedrijf, Boxtel 

Over het algemeen houdt men griep voor een onschuldige ziekte, maar dat hangt geheel van het meer of minder kwaadaardige karakter van de betreffende epidemie af. De Italiaanse griep -zo genoemd omdat het begin ergens in de buurt van Sardinië moet hebben gelegen - die omstreeks Kerstmis '48 ook ons land bereikte, had inderdaad een duidelijk goedaardig karakter. Slechts enkele gevallen met complicatie's van de zijde van het centraal zenuwstelsel zijn in de vaklitteratuur beschreven. 

Ondanks de enonne kosten die aan dit procéde zijn verbonden, hebben ook de laboratoria van Philips-Roxana te Weesp, in overleg met prof. Mulder, hoofd van het viruslaboratorium van het Academisch Ziekenhuis te Leiden, de bereiding van het influenza-vaccin ter hand ge.nomen. 

Voor bepaalde groepen van personen heeft zulk een vaccinatie zeker zin. In kazerne's, kloosters, kostscholen en gestichten, waar veel mensen tezamen en bij voortduring in één gebouw verblijven en waar een contactinfectie dus gemakkelijk optreedt, zou een dergelijke vaccinatie zeker aan te bevelen zijn. Ook bij enkelingen, die aan chronisch bronchitus lijden is deze vaccinatie op zijn plaats. De bestaande afwijkingen plegen door influenza nog te verergeren, ernstige longontstekingen worden in zulke gevallen niet zelden waargenomen. Voor alle andere mensen geleien voorlopig nog de oude regels: in een grieptijd contact met andere personen zoveel mogelijk vermijden, dwz. niet meer reizen clan nodig is, niet naar bijeenkomsten of grote vergaderingen. Zorgen voor een voldoende weerstand, clwz. sinaasappelen eten of vitamine C-tabletten slikken, omdat vitamine C beschutting geeft tegen infectie's; ook voldoende nachtrust genieten! Ten slotte de neus-keelholte, de plaats waar het influenzavirus het lichaam binnendringt, ontsmetten met middelen die u zich aanschaft na raadplegen van de huisdokter. P. B. 

R.K. FABRIEKSARBEIDERSBOND "ST. WILLIBRORDUS" afd. Boxtel wenst Adviseur en leden een voorspoedig 1951. Het Bestuur wenst alle cliëntèle en begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar. 
Geheel anders was het bij de bewuste Spa_anse griep uit 1918 die als een vloedgolf over Europa ging. Deze epidemie kostte aan 20 millioen mensen het leven. Ook was het aantal hersenafwijkingen bij diegenen die de ziekte doormaakten ontstellend groot. Influenza wordt niet veroorzaakt door een bacterie, maar door een virus. Deze smetstof heeft men voor het eerst in 1933 in het keelslijm van patiënten kunnen aantonen. Sindsdien heeft men ook ontdekt dat er tal van virusstammen zijn die influenza kunnen veroorzaken. 

Vaccinatie mogelijk. 

Een eerste proefneming met dit z.g. polyvalente vaccin - een entstof die tegen meer clan één virusstam beschutting kan geven - vond begin 1949 plaats bij het personeel van de Philipsfabrieken te Eindhoven. Helaas had de Italiaanse griepepidemie zijn intrede toen al in ons land gedaan, zodat de resultaten van deze proef-vaccinatie niet geheel en al te beoordelen zijn. Tal van personen konden immers kort voor de vaccinatie reeds zijn besmet; de uitkomsten geven dus zeker geen geflatteerd beeld. 

De K.A.V. wenst alle leden een ZALIG EN VOORSPOEDIG 1951 Het Bestuur. ZALIG NIEUWJAAR, toegewenst aan alle leerlingen, oud-leerlingen, vrienden en kennissen door Mej. C. ENTINK Gedipl. Hoofdlerares Coupeuse Kasteellaan 26UITLEENBIBLIOTHEEK EN KOUSENREPARATIE "DE STER" wenst klanten vrienden en bekenden Gelukkig Nieuwjaar. 

- -- -
----

SOLDAAT J. VOETS 
Legernr. 29-01-22-099, wenst zijn dierbare Ouders, Broer en zijn meisje, familie, vrienden en kennissen een Gelukkig en Voorspoedig 1951 toe vanuit Indonesië. LOONDORSBEDRIJF J. JENNISSEN Vrilkhoven D 49, Liempde wenst alle klanten en vrienden een ZALIG NIEUWJAAR 

--� - --FIRMA L. VAN GEFFEN Kruideniersbedrijf en Ijssalons Maastrichtsestraat 22 Ridder van Cuijkstraat 13 wenst haar Cliëntèle, Begunstigers en Vrienden Zalig Nieuwjaar. Na de ontdekking van de verwekkers heeft men getracht een vaccin te bereiden, waarmee het mogelijk zou zijn iemand tegen influenza in te enten, evenals dat reeds gebruikelijk was voor pokken, typhus, diphterie, enz. 

Het aantal grieppatiënten onder de 624 ingeënte personen was aanzienlijk kleiner dan onder de controlegroep van 495 niet-gevaccineerden. Daarenboven was de ziekteduur bij de ingeënte personen die toch ziek werden, belangrijk korter dan bij de mensen uit de vergelijkingsgroep die griep kregen. Bronchitispatiënten. Aan onze cliëntèle H. v. KESSEL, Spoorstraat 2. De K.J.M_ V., Afd. Boxtel wenst hare donateurs een ZALIG NIEUWJAAR. ZALIG NIEUWJAAR Deze pogingen zijn met succes bekroond 
en in Amerika is inen reeds bezig met de Na deze alleszins bevredigende resultaten vraagt men zich af, of het niet doenlijk zou zijn de gehele bevolking tegen influenza in te enten. Dit is niet mogelijk, Honingzemerij "Het Zuiden", Boxtel Het Bestuur van de R. K. Bouwvakarbeidersbond, afd Boxtel, wenst haar Adviseur en Leden een ZALIG NIEUWJAAR 

Wij helpen u met lage 
•• 

pr IJzen. 

Komt U één dezer dagen ook eens kijken en 

ook U zult zeggen 

Van onze Ba!ans-opruimimg 

profiteerden in 2 dagen tijds 

2300 personen. 

Ja, 't IS weer

,,In den Ooievaar'' 
ONDERTROUWD: 

Mr. JACQUES WERNER en 

Mr. LEX VAN SUSANTE Huwelijksinzegening op 1 1 Januari 1951 in de H. HartKerk te Boxtel. ·Gelegenheid tot gelukwensen 1-2 uur: Pastoor Erasstraat 8.
Zeeland, Udenseweg 10.
Boxtel, Stationsstraat 82.
Mede namens mijn Ouders,Zuster en Verloofde, betuig ik met deze mijn dank aan H.H. Geestelijken, Katholiek Thuisfront, Gildenbondsharmonie en buurtbewoners voor de hartelijke ontvangst bij m'n thuiskomst uit Indonesië. Dpi. Sold. HUIJS, J. J. G. 
Mede n;J.mens mijn Ouders, Meisje, Broers en Zusters betuig ik mijn hartelijke dank aan H.H. Geestelijken, Gemeentebestuur, Kath. Thuisfront, Eerw. Zusters, Fanfare ,,Concordia" en Zangvereniging "Ons Genoegen" voor de blijken van belangstelling bij mijn terugkeer uit Indonesië. Aan de buurtbewoners nog bijzondere dank voor het prachtige cadeau. 1 ste klas sold. 

J. M. J. PIJNENBURG,Kasteren B 29, Liempde

Te koap: zware biggen bij Fr. v. cl. Meijden, Nergena 12. Te koop: een brabantse kachel, z.g.a.n. A. van den Biggelaar,Liempde A 154.Kinderwagen (lichtgrijs) te koop, z.g.a.n. Ridder v. Cuykstraat 7. Te koop: een toom beste biggen, waaronder gemerkte, bij A. van Erp, Roond 7.B.z.a. R.K. Meisje voor hulpin de huishouding in klein gezin, van 8 tot 6 uur, was buitenshuis. Liefst geen huiselijkverkeer. Of werkhuis 4 keerin de week. Bevr. Molenstr. 19Te koop: 16 of 18 Triplexdozen met deksel, 60 cent per stuk, en Jacquet met vest en fantasiebroek. Bevragen Molenstraat 19. 

Te koop een Kalfvaars, bijna aan telling, t.b.c.-vrii, bij P. v. d. Pas, Oirschotseweg 9, Boxtel. Te koop: 2 woningen met tuin ter grote van 0.19 aren, aan de Haarenseweg (onder Esch). Desgewenst kan de helft der koopsom, als lste hypotheek op het pand gevestigd blijven. Te bevragen: Mijlstraat 43, Boxtel. 
Dat is Uitverkoop! 

Zorg dat U er 
bij komt 

Koopjes gezocht, 
DAN 

KLEIN MAAR DAPPER 
BEZOCHT Te koop: een toom biggen. Zie etalage! Zie etalage! Van der Made, Schijndelse- -----------dijk 11. 

Zit- en Slaapkamer gevraagd, liefst met pension, voor één of twee heren. Begin Februari. Brieven met prijsopgave Molenstraat 19. 
Accouotantskanloor van 

H.CUPPEN
Lid: Nederl, &enootschap v. Accountants 

Lid: Bond van Belastlngconsulanten 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 -----------·- Zware N.L.-biggen te koop en BOEKHOUDINGEN en 

BELASTINGZAKEN Mede namens mijn ouders, gemerkte zeugjes. Peynenburg, broers en meisje mijn !R�o:o:n!��J5:. ::;::::::.=:::::::::}����������������;���hartelijke dank aan allen, die -de dag van mijn thuiskomst 1uit Indonesië tot 'n onvergetelijke maakten. Dpi. sold. 1 ste kl. 
BAAIJENS, F. W_ 

! Te koop: toom beste biggen, 
Remerkt V.D.L. Th. Rekkers, Vorst 5, Boxtel. 

Zaterdag 13 Januari viert de Biljartvereni= 

ging "De Witte Muis", gevestigd in Café 

H. M. Nooten, haar 25zjarig jubileum.

Receptie van 4 tot 5 uur. 

Boxtel Te koop: een 14 weken draKatholieke Arbeiders-Beweging, 

Verplichte ziekenfonds verzekering 
Beste kalfvaars te koop: bijna aan telling. A. van den Aker, Munsel 6. Als U uitkering geniet ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening; ofwel invaliditeits-, ouderdoms-, weduwen- of wezenrente trekt; dan wel wachtgeld of uitkering bij werkloosheid geniet, of uitkering uit hoofde van enige andere sociale wet 

Geef U dan op voor de Verplichte Ziekenfonds
verzekering bij S_ KWINTEN, Baroniestraat 63, of bij A. V ALKS, Kalksheuvel 59 1 M. DE KORT, Kalksheuve! 341C. VAN OERS, Dr. Hoekstraat 6.Geef U direct op. De kaart welke U vanwege de Raad van Arbeid of enig ander uitkeringsorgaan zal worden toegezonden kan bij bovenstaande adressen worden ingeleverd onmiddellijk na ontvangst. 

BIJ Vos uw Vis en Kaas gekocht 
Het beste adres is uitgezocht! 

Prima zure Haring 7 1/2 cent 
c 

Blanke geweekte stokvis 65 cent " enz., enz. per 500 gram 
VOS Stationstraat 44, Tel. 527 

! OPRUIMING!! 7 
Herenhoeden vanaf f 5.:: ll

Overhemden 

Zelfbinders 
Koopjes in 

Sjaals 

Nap pa Hand•choenen 
enz. 

fa. H. v. Eyck-de Louw 
Kruisstraat 1 Boxtel 

gend varken N.L. bij F. v. Boxtel, Nieuwstraat 84. 
10

°

/0 KORTING 
Van 6 tot en met 13 
Januari a.s. op onder• 
staande artikelen: 

COCOS, alle breedten 
COCOSMATTEN 
GANG- EN TRAPLOPERS 
VITRAGES 
OVERGORDIJN STOFFEN 
KARPETTEN 
BEDDEN 
LEDIKANTEN 
MATRASSEN 
KINDERLEDIKANTEN 
KINDERSTOELEN 
BOXEN 
TAFEL-, DIVAN- en KAPSTOKKLEDEN 
HUISKAMERS 
SALONS 
SLAAPKAMERS 
LIGSTOELEN 
FAUTEUILS 
KUSSENS 

JlW.�
WONINGINRICHTING � � 

Adverteert in Brabant's Centrum 

14 DAGEN UITVERKOOPPRIJZEN EN BOVENDIEN NOG

ZIET ONZE HUIS AAN HUIS VERSPREIDE UITVERKOOPKRANT 
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ZATERDAG tonen wij U in onze 

SPECIALE CONFECTIE-ETALAGE 

wederom uiterst voordelige aanbiedingen op gebied van: 

Dames-, Heren- en Kinderkleding 

F. J. WITTEVEEN

Uurwerk reparaties 
in één week klaar 

F. P. VAN LANGEN 
Stationstraat 62 

Opticiën Horloger 

Een goed begin 
is het halve werk 1 

* Dus begin 1951 met uw 
,•oeten vakkundig te laten 
verzorgen door 
Med. Ged. VoetverzorgstPr 

1 
Jo, v. Grinsven-v, Summeren 

MARKT 15 

Tevens massage, steunzolen 
naar maat, elastieken kousen, 
etc. etc. 
Ook aan huis te ontbieden 

Het Bestuur van de 
Varkensfokvereniging N. L 

maakt bekend: 

•• EN TOCH 10°/o KORTING-:

dat Dinsdag 9 Januari van 
9 tot 12 uur v.m. in Café 
H. van Rooij zitting wordt
•.:ehouden om de contributie
à f 2.50 te innen.

Hij verzuim van bdaling 
wordt f 1 - boete geheven. 

GEMEENTE BOXTEL 

Wegruimen van sneeuw 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL; 
gelet op artikel 1:26 van de "Algemene politieverordening 
voor de gemeente Boxtel 194 t"; 

BEVELEN: 
aan alle hoofdbewoners van gebouwen en gebruikers van 
onbewoonde gebouwen om uiterlijk VOOR ZONDAG 7 
JANUARI 1951 weg te ruimen of te doen wegruimen de 
sneeuw, zich bevindende op de troittoirs, voorzover deze 
trottoirs binnen de kom der gemeente langs hun gebouwen 
met de daarbij behorende erven zijn gelegen. 
Niet-nakoming van dit bevel kan worden gestraft met een 
geldboete van ten hoogste vijftien gulden. 
BOXTEL, '.2 Januari 1951. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester, 
J. P.C. v.d. HOUT Drs. M. A.M. VAN HELVOORT 

D E  MOOISTE FIGUREN 
U MOET ER EENS OP LETTEN 
ZIJ GAVEN DE VOORKEUR AAN 

ONZE CORSETTEN 
Dagelijks gelegenheid voor aanmeten. Ook voor 
aange,lotenen bij Ziekrnfondsen. 
Drogisterij "DE VIJZEL" �:�KJ��

OPRUIMING 
VAN ALLE 

DAMES- EN KINDERHOEDEN 
Wed. H. Prick-Op de Laak 

R ECHTERSTRAAT 30 

In 't Anker 
Voor kwaliteit en betere 

bediening 
Voor fijnste Vleeswaren 

van de bekendste en beste 
fabrieken 

Steeds aan de laagste prijs 
Paardevlees goedkoper 

dan elders 
Kwaliteit in kruideniers• 

waren, zuivel en kaas 
Loop met dit weer niet 

1 
RECHTERSTRAAT 18 " BOXTEL 

SPAAR IEDERE 

WEEK IN 1951! 
In 1951 betaalt De Spar zeker 

meer dan 3 millioen gulden 
aan zijn klanten terug. 

In 1949 betaalde De Spar 1.3 millioen gulden aan zijn klanten 
terug. In 1950 was dit 2.5 millioen gulden en in 1951 gaat 
de Spar zeker meer dan 3 millioen terug betalen. 

U KUNT UW DEEL D AAR VAN HEBBEN. 

Als Spar-klant krijgt U ALTIJD Sparzegels bij Uw bood
schappen. Iedere week ziet U hoeveel Sparzegels U weer in 
Uw spaar-boekje kunt plakken. Zo ziet U iedere week wat

U spaart! 

SPAAR NOG MEE R IN 1951. 

U kunt heel veel besparen op koffie en thee! Neem 

KOFFIE E N  THEE "LAND VAN B ELO FTE"! 

De fijnste kwaliteiten en steeds vers! 

met altijd 100/o voordeel in Spar-zegels. 
Bij alles wat U bij De Spar koopt ondervindt U

KOPEN BIJ DE SPAR IS SPAREN BIJ DE KOOP. 

______ Deze week extra----

Een koekje voor iedereen en elke dag: 
250 gram HOLLANDS FEEST voor 45 c1;tnt 

met 9 Sparzegels extra 

Een extra fijn koekje van de Spar: 

100 gram SUPERIOR-SPRITS voor 24 cent 
met 5 Sparzegels extra 

Een snoepje dat nu welkom is: 
200 gram DROP-TOFFEE'S voor 44 cent 

met 9 Sparzegels extra

verder dan u moet, ------•■------------------
Want in 't Anker is het 
fijnste go.:d 

Waardezegels 
op alle artikelen 

C. de Jong•v. Kempen
v. Hornstraat 12

Accountantsbureau 

KNECHTEN 
VEGHEL 

Alle belastingzaken, 
boekhoudingen, 

balansen. 
Spreekuur: Vrijdag 11,1 uur 
Café H. v. Rooij t.o.v. H. 
Hartkerk. 

BRILLEN 1 
F.P.v.Langen 

Stationstraat 62 
VAK,OPl ICIËN 
Leverancier voor alle 

Ziekenfondsen. 

26 GELUKKIGEN 

krijgen deze week een nieuwe woning 
Het is een buitenkansje dat dit 

samenvalt met onze grote opruiming 

Profiteer hiervan 

't Is weer 

, ,J,,n den Ooi.evaac.', 
* Alle maten voor gordijnen, vloeren

en trappen zijn ons bekend.

[)RUKKERIJ TIELEN is de drukkerij voor handels-, reclame- en familiedrukwerk 

1 

DE SPAR 
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P,calant' s Centctun 

T .B.C. bestrijding boekt succes 
IN ENKELE JAREN DAALDE HET STERFTECIJFER 

VAN 85,9 TOT 28,3 ! 

Door het onderzoek met röntgenstralen is men tegenwoordig in staat long

tuberculose al in een zeer vroeg stadium te diagnostiseren. Hoewel de 

patiënt dan vaak nog weinig of zelfs in het geheel geen klachten heeft, 

veroorzaakt het tuberculeuseproces reeds typische veranderingen in het 

röntgenologische schaduwbeeld. 

Door deze technische vooruitgang in de diagnostiek was de mogelijkheid 

aanwezig aan de uitbreiding van deze zo gevreesde volksziekte paal en 

perk te stellen. Het ging er nu nog slechts om een doeltreffende bestrij

ding van de tuberculose te organiseren. 

In ons land is er op dit gebied een ge
lukkige .en vruchtdragende samenwer
king tussen het particulier initiatief en de 
overheid tot stand gekomen en al wer
den er in het jaar 1948 nog 17.947 nieu
we lijders aan actieve tuberculose gere
gistreerd, toch heeft deze ziekte als ver
nietiger van het volk reeds aanzienlijk 
aan kracht ingeboet. Ons land is ver
deeld in een groot aantal districten en in 
elk dier gebieden is een districtsconsul
tatiebureau tot bestrijding van de tuber
culose gevestigd. In de kleinere centra 
zijn weer kring-consultatiebureaux opge
richt, zodat men nergens grote afstan
den behoeft af te leggen om door ter 
zake kundige geneesheren, die met de 
daarvoor benodigde apparatuur zijn uit
gerust, op tuberculose te worden onder
zocht. 
De werkzaamheden van deze instellin
gen strekken zich verder uit dan het 
verrichten van onderzoek op tuberculose 
en het uitbrengen van advies aan de huis
arts; op het consultatiebureau komen alle 
draden van de practische tuberculose
bestrijding samen. De beslissing over de 
uitzending van tuberculoselijders naar 
sanatoria, de zorg over de patiënten die 
thuis worden verpleegd, de verdere con
trole over al diegenen, die van hun ziek
te nagenoeg hersteld zijn; al deze dingen 
behoren tot het consultatiebureauwerk. 
Ook het contact-onderzoek is een be
langrijke taak van deze instellingen. 
Hierbij tracht men van ieder nieuw vast
gesteld geval de besmettingsbron op te 

sporen en tevens de personen, die inmid
dels wellicht door de nieuw ontdekte 
patiënt zijn besmet, opdat ook deze 
mensen zo spoedig mogelijk in behan
deling kunnen worden opgenomen. 

HET STERFTECIJFER DAALT. 

Het is niet moeilijk om aan de hand 
van zeer recente cijfers te demonstreren, 
welk effect de in ons land zo voortreffe
lijk georganiseerde tuberculosebestrijding 
sorteert. Het jaarverslag van de Neder
landse centrale vereniging tot Bestrijding 
van Tuberculose vermeldt, hoe in 1945 
het sterftecijfer voor tuberculose door 
de slechte omstandigheden gedurende de 
bezettingsjaren gestegen was tot 85,9. In 
het jaar 1947 bedroeg dit cijfer nog 
slechts 46,9, om in 1947 reeds te zijn 
teruggebracht tot 37,3. Voor het jáar 
1948 bleek het sterftecijfer van tuber
culose nog weer lager te zijn, er werd 
toen een cijfer van 28,3 genoteerd. 
Voor degenen die niet gewend zijn in 
zulk soort getallen te denken, zullen de 
nominale aantallen wellicht meer tot de 
verbeelding spreken: in 1946 stierven er 
in ons land 4416 personen aan tubercu
lose, in 1947 waren dit er 3590 en in 
1948 nog slechts 2770. 
In de laatste jaren heeft ook het serie
onderzoek bij ogenschijnlijk • gezonde 
personen door middel van röntgenstralen 
en schermbeeldfotografie meer en meer 
ingang gevonden. Door de uitkomsten 
van dit massa-onderzoek is thans be-

kend, dat er op i�dere 1000 personen 
gemiddeld vier zijn die aan een actieve 
tuberculose lijden zonder dat zelf te 
weten. Voor ons land met zijn 10 mil
lioen inwoners wil dat zeggen, dat nog 
40.000 zich gezond voelende Nederlan
ders tuberculose hebben. 
Op het gebied van het serie-onderzoek 
neemt het centraal bureau voor keurin
gen op medisch-hygiënisch gebied een 
bijzondere plaats in. De artsen van deze 
stichting onderzoeken maand in, maand 
uit wekelijks meer dan 15 .000 personen, 
die in het bedrijfsleven werkzaam zijn. 
Ook door dit onderzoek komen talrijke 
gevallen van beginnende longtuberculose 
aan het licht, die dan met een goede 
kans op genezing dadelijk behandeld 
kunnen worden. Ook verschillende be
drijfsgeneeskundige diensten verrichten 
op dit gebied uiterst nuttig werk. Bij 
Philips passeren alle werknemers en hun 
huisgenoten geregeld het röntgenscherm. 
In het jaar 1946 was de sterfte aan tuber
culose in Eindhoven reeds minder dan 
de helft van het gemiddelde der zes 
grote steden Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam, Groningen, Haarlem en 
Utrecht, waar zulk een onderzoek uit de 
aard der zaak een meer sporadisch ka
rakter heeft. De maatregelen die wor
den getroffen om tot een periodiek al
geheel bevolkingsonderzoek te komen, 
verdienen dan ook niet alleen alle lof, 
maar bovendien ieders steun en mede
werking. 

dr. H. W. S. 

Parochie-Agenda 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 

als de H. Mis begint en verl11a1 

eerst DAN de kerk. als de priester 

terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf van 
Driekoningen. 7 Januari 1951. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 gel. H. Mis voor Wil
lem van der Meijden vanwege de Broe
derschap van het H. Bloed. De H. Mis
van kwart vóór 8 gel. H. Mis voor Eli
sabeth van Heesch-v. d. Bosch; om 9 uur
gel. jrgt. voor Johanna van Helmond
Hofmans; om half 11 Hoogmis gez. jrgt.
voor Jacobus van Elk.

Vandaag is het de feestdag van de H. 
Familie van Nazareth. Onder elke H. 
Mis zal de opdracht plaats hebben van 
onze huisgezinnen aan de H. Familie 
van Nazareth. 

In alle H. Missen gaat de 1 e schaal voor 
het Seminarie (App. III-4); de 2e schaal 
voor de Bijzondere Noden van de Ne
derl. Bisschoppen, welke beide collectes 
in de milddadigheid der gelovigen wor
den aanbevolen. 
Na de Hoogmis uitstelling van de H. 
Bloeddoek ter verering. De Broeder
meesters van de Broederschap van 't H. 
Bloed worden verzocht vandaag na de 
Hoogmis hun contributie over 1950 af 
te dragen op de Pastorie. 
De propagandisten van de Maria Con
gregatie worden verzocht de boekjes 
,,Ave Maria"af te halen in de sacristie. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandagavond om half 8 Congregatie. 
Woensdagavond Godsdienstcursus voor 
18-jarigen op den Burgakker.
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Donderdagavond KA. in het zaaltje op 
de Burgakker. 
Vrijdagavond om 8 uur H. Familie. 
Van 9-12 Februari, van Vrijdagavond 
tot Maandagmiddag, wordt in 't Retrai
tehuis te Uden een retraite ge�even voor 
meisjes uit Boxtel. Wij willen onze vrou
welijke jeugd deze geestelijke oefenin
gen nog eens extra aanbevelen. Meisjes 
die deze retraite willen meemaken, kun
nen zich hiervoor elke Zondag na de 
H. Mis opgeven in de sacristie.

De zelatricen van de retraitepenning 
worden verzocht hun contributies over 
1950 af te dragen aan de Pastorie. 

MAANDAG: om kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Dina v. d. Brand-de ·Bever; 
om half 8 gel. H. Mis voor Hendricns 
van Uden; z.a. gel. mndst. voor Wilhel
mina Schellekens-v. d. Ven, om half 9 
gel. H. Mis voor Willem Sips te Leiden 
overleden. 

Hedenavond om half 8 Mariacongre
gatie. 

DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Antonius Schellen; om half 8 
gel. jrgt. voor Cornelis Peynenburg; z.a. 
gel. mndst. voor Johanna Glaudemans
Dankers; om half 9 gel. jrgt. voor Maria 
van Grinsven-Vissers. 

WOENSDAG: om kwart vóór 7 gel. 
mndst. voor Petrus Ghvssens; om half 8 
gel. mndst. voor Antonius Schellen; z.a. 

gel. H. Mis voor Wilhelmina Schellekens
v. d. Ven; om half 9 gez. jrgt. voor Hen
riëtte Witteveen-Schöne. 
Hedenavond om 8 uur Godsdienstcur
sus voor de 18-jarigen. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Petrus Johannes v. Oer
le; om half 8 gel. mndst. voor Anna 
Hensen; z.a. gel. H. Mis voor Dina v. 
d. Brand-de Bever, vanwege de buurt;
om half 9 gel. H. Mis voor Marcellus v.
Boxtel en Anna v. d. Ven. Hedenavond
om 7 uur Lof met Rozenhoedje.

VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Henricus Dekkers; om half 8 
gel. jrgt. voor Franciscus Verschuren; 
z.a. gel. mndst. voor Wilhelmina Toe
men- de Leeuw; om half 9 gel. H. Mis 
voor een zalige dood. 

ZATERDAG: om kwart vóór 7 gel. 
mndst. voor Franciscus van de Meeren
donk; z.a. gel. H. Mis voor Paulina 
Eykemans-v. Heesch; om half 8 gel. H. 
Mis voor Justinus Johannes van de En
den; om half 9 gel. mndst. voor Adriana 
v. Haeren-Paymans; om 10 uur gez. H.
Mis met assistentie voor een bijzondere 
Intentie. 
Vandaag 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. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Franciscus Adria
nus Antonius Smits geb. en won. in de 
parochie van het H. Hart en Cornelia 
Catharina van Liempt, geb. en won. in 
deze parochie, waarvan heden de te 
afkondiging geschiedt. 
Henricus Maessen, geb. en won. in Ven
lo en Catharina Hubertina Petronella 
Maria Jacobs, geb. in Venlo en won. in 
deze parochie, waarvan heden de 2e af
kondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd ten spoedigste aan de Pas
toor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf van 
Driekoningen. Feestdag van de 
H. Familie. 7 Januari 1951.

Tijdens de H.H. Missen geschiedt de 
opdracht van alle huisgezinnen van onze 
parochie aan het H. Huisgezin van Na
zareth. 
De eerste schaal gaat voor het Seminarie 
- de tweede voor de Bijzondere Noden.
Vandaag is de jaarlijkse Aanbiddingsdag
voor onze parochie. Het Allerheiligste
wordt des morgens om zes uur uitgesteld.



Des avonds is het om zeven uur slui
tingslof met "Te DCl'Um" en het rozen
hoedje voor onze parochianen in het 
buitenland en voor de vrede. 
De leden van de H. Familie voor Moe
ders en Gehuwde Vrouwen komen ge
zamenlijk ter aanbidding des middags 
om drie uur. De overige parochianen 
mogen wij met aandrang verzoeken ook 
gedurende de dag Jezus in zijn H. Sa
crament te komen bezoeken. En dan ves
tigen wij vooral de aandacht op de uren 
12 en 1, opdat dan de gelovigen die het 
dichtst bij de kerk wonen hun aanbid
dingsuur komen houden. 
Ook de leden van de altaarwacht zullen 
niet op hun post ontbreken. Zij houden 
zich aan het opgegeven biduur, en ne
men plaats voor de communiebank. 

Vandaag is de Hoogmis met volkszang. 
Maandag 8 Januari begint de Kleuter
school der Ursulinen. 

Vrijdag: des avonds om 8 uur is het H. 
Familie voor de mannen. 

N.B. Er wordt dit jaar wederom een 
retraite gegeven te Uden, speciaal voor 
meisjes uit Boxtel en omgeving. De 
retraite vangt aan Vrijdag 9 Febr. a.s. 
om 6 uur n.m. en eindigt Maandag t 2 
Febr. Minimum leeftijd 17 jaar. In de 
kosten wordt bijgedragen door de 
retraitepenning, Gezien de gunstige ar
varingen van vorige jaren verwachten 
wij dat een groot getal meisjes deze 
retraite zal meemaken. 

Men kan zich melden op de pastorie. 

ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. bij
zondere intentie; 7 uur I. d. ter ere van 
het Kind Jezus; 8 uur 1. d. voor over
leden moeder; kwart over 9 1. d. voor 
de gesneuvelde militairen uit deze pa
rochie (v.w. sergt. Valks); half t t Hoog
mis tot bijz. intentie. 

In de Wijk-kapel "De Burcht" 1 kwart
over 7 1. d. voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochianen; half 9 1. d. 
tot bijzondere intentie; kwart voor 10 
1. d. tot bijzondere intentie.
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor overleden 
moeder; zijaltaar 1. j. voor Gerardina 
Pijnenburg-Hoefnagels; kwart voor 8 1. 
m. voor Francis Voets; zijaltaar I.· m.
voor Waltherus Ossen blok; half 9 1. d.
voor Willem Dielus v. d. Langenberg en
Adriana de dochter.

DINSDAG: 7 uur gef. 1. j. (1) voor de 
Zeer Eerw. Heer Antonius de Kort, zijn 
ouders, zijn broer en zijn zuster; zij
altaar 1. j. voor Petrus Pijnenburg; 
kwart voor 8 1. j. voor Andries v. d. 
Gouw en Clasina van Dungen z.e.; zij-

altaar 1. d. voor Josephina Neggers-v. d. 
Pol te Oisterwijk overleden; half 9 1. d. 
voor Henrica Sanders-Aarts te Schijn
del overleden. 

WOENSDAG: 7 uur 1. j. voor Alberta 
v. Breugel-Cortielissen; kwart voor 8 1. d.
voor Jan Raaijmakers v.w. de kinderen;
zijaltaar 1. m. voor Henricus Pennings ;·
half 9 1. j. voor Adriana v. d. Berg-Jon
kers.

DONDERDAG: 7 uur gef. 1. d. voor 
Wilhelmina v. Oerle en haar overleden 
familie v. Oerle-v. Nuenen; kwart voor 
8 1. m. voor Maria Kurvers-v. Nistel
rooij; zijaltaar 1. m. voor Maria v. Esch
v. Dijk; half 9 gef. 1. j. voor de Heer 
Lambertus Spierings. 

VRIJDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Christianus Merkx; kwart voor 8 1. m. 
voor Adrianus Antonius v. d. Sande; zij
altaar 1. m. voor Johanna Vriens-v. Han
del; half 9 1. j. voor Antonia Kruijssen
Soeterings. 

ZATERDAG: 7 uur gef. 1. j. (2) voor 
de Zeer Eerw. Heer Antonius de Kort, 
zijn ouders, zijn broer en zuster; kwart 
voor 8 1. d. voor Johannes Marijnen en 
Henrica v. d. Vliert z.e.; zijaltaar 1. d. 
voor Maria Kurvers-v. Nistelrooij; half 
9 gel. dienst uit dankbaarheid bij 25-
jarig bestaan. 

PAR H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Ie Zondag na Driekoningen. 
7 Januari 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Wil
helmina hsvr. van Theodorus v. Oor
schot. 

MAANDAG: half 8 jrgt. voor Andria
nus v. Oorschot. 

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Mej. Pe
tronella Loutennans. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
v. d. Schoot.

DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mari
nus v. d. Schoot. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus 
v. d. Schoot.

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
v. Griensven.

Deze week zullen geschieden. 
Maandag H. Mis voor Francina Rijken 
te St. M. Gestel overleden. Dinsdag H. 
Mis voor Franciscus v. Munster te Box
tel overleden. Woensdag mndst. voor 
Frans v. Logten. Donderdag mndst. voor 
Henricus v. Oorschot. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Ie Zondag na Driekoningen. 
Feestdag van de H. Familie. 
7 Januari 1951. 

De H. Missen zijn om 7 uur, de weke
lijkse Mis voor Adrianus v. d. Schoot; 
om half 9, jrgt. voor Johanna van Grins
ven-van Hal; en de Hoogmis om 10 uur 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. 

Onder de H. Missen vandaag, de toe
wijding van de gezinnen aan de H. Fa
milie van Jezus, Maria en Jozef. 
Het collecte-bakje is vandaag voor de 
eigen kerk; daarna gaat de open schaal 
voor het Seminarie. 

De zelatricen van het Apostolaat des 
Gebeds worden verzocht deze maand de 
contributie op te halen - t 5 cent per lid 
- en deze af te dragen aan de pastorie.
Zij kunnen vandaag na de H. Missen de
maandbriefjes afhalen in de sacristie.
Om half 3 Lof met rozenhoedje.

MAANDAG 8 Jan.: om half 8 H. Mis 
voor Adrianus Dankers. 

DINSDAG 9 Jan.: om half 8 H. Mis uit 
dankbaarheid ter ere van de H. Nico
laas van Tolentijn. 

WOENSDAG 10 Jan.: om half 8 H. Mi$ 
voor Marinus Veroude-van Grinsven. 

DONDERDAG 1 t Jan.: om half 8 H. 
Mis tot intentie van de leden der God
vruchtige vereniging ter ere van de H. 
Theresia. 

VRIJDAG t 2 Jan.: om half 8 jrgt. voor 
Johanna Maria van Nunen-v. d. Schoot. 

ZATERDAG 13 Jan.: om half 8 H. Mis 
voor Gerardus Leijten vanwege de kin
deren; om 8 uur wekelijkse H. Mis voor 
Maria de Punder-Huige. 

Des Zaterdags wordt er biechtgehoord 
van 3 tot 4 uur. en van 6 tot 7 uur. 

De gebeden worden verzocht - 30 da
gen - voor Joke v. d. Linden te Tilburg 
overleden en voor Johanna de Werd
Habraken te Oirschot overleden, voor 
Gerardus van Oers te Esch overleden. 
Alsnog voor een noveen ter ere van de 
H. Theresia, voor een zieke.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Zondag onder het Octaaf van 
Driekoningen. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; B uur 1. j. voor Johanna Jan 

v. d. Wiel; 10 uur z. j. voor Joh. v. d.
Laar en Maria de hsvr.; 3 uur Lof, daar
na meisjescongregatie.
In alle H. Missen de te schaal voor het
Seminarie.

MAANDAG: 7 uur z. j. voor Maria 
Adr. v. d. Laar; half 8 1. m. voor Anna 
Maria Ant. Raaimakers te Best overle
den; 8 uur 1. j. voor Johanna v. d. Wiel. 

DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Mart. 
Quinten; half 8 1. j. voor Lamb. Valkx 
en Johanna de hsvr; 8 uur 1. mndst. voor 
Johanna v. Houtum. 

WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Theo v. Hal, Adr. v. Hastenberg en Cor 
Saris; half 8 1. mnÖst. voor Maria Frans 
v. d. Meyden; 8 uur 1. mndst. voor Joh.
Asveld.

DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Hendrica Hendr. Quinten; half 8 1. 
mndst. voor Johanna Petrus Swinkels; 
8 uur I. mndst. voor Ger. Spikmans. 

VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Com. 
v. d. Boer; half 8 1. mndst. voor Marinus
Kuppens; B uur 1. mndst. voor Arnoldus
Bressers.

ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Theod v. d. Boer; half 8 1. mndst. voor 
Adr. v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. voor 
Cornelia Traa. 

ZONDAG: half 7 I. mndst. voor Bar
bara Joh. Heykants; 8 uur 1. m. voor 
alle gesneuvelde Neder!. militairen in 
Indonesië namens soldaat Pijnenburg. 
10 uur Hoogmis tot welzijn der par. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 

Maandag tot Woensdag 7 uur 1. m. voor 
Theo v. Hal enz. v.w. het Dorp. Don
derdag en Vrijdag 7 uur 1. m. voor Joh. 
Oerlemans v.w. het personeel en de 
kinderen der St. Antoniusschool te St. 
Oedenrode. Zaterdag en Zondag 7 uur 
1. m. voor Anna Maria Ant. Raaimakers
te Best overleden:

Nog zullen elders 14 H.H. Missen 
worden gelezen voor Albert v. d. Wiel 
v.w. het Dorp.

Retraite te Uden voor de meisjes onzer 
parochie van 9-12 Febr. Bijdrage f 6,
door de retraitanten. 

30e voor Anna Maria Ant. Raaimakers 
te Best overleden. 

Gedoopt: Gem ma Maria dochter van 
Ant. v. d. Sande-v. Vroenhoven. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Zondag onder het Octaaf van 

Driekonmaen. 

Vandaag is 't de feestdag van de H. Fa
milie J. M. J. H.H. Missen om 7 uur; 
half 9 en 10 uur Hoogmis voor de pa
rochie. Onder de H.H. Missen toewijding 
van de Huisgezinnen aan de H. Familie. 

Tweede schaalcollecte voor 't seminarie. 

Deze wordt bijzonder in de milddadig
heid der gelovigen aanbevolen; geen col
lecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Chris
tiaan van Dongen; half 9 H. Mis tot 
Bijz. Intentie (B); 10 uur Hoogmis voor 
de parochie. 

MAANDAG: half 8 H. Mis tot Bijz. In
tentie (E); 8 uur H. Mis voor Christiaan 
van Dongen. 

DINSDAG: half 8 H. Mis voo.r Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; 8 uur H. Mis 
tot Bijz. Intentie (B). 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Willem 
Konings; S uur jrgt. voor Martinus van 
den Braak. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
helmina van den Braak-v. d. Berg; 8 uur 
jrgt. voor Laurentia Konings-v. Vessem. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Catharina 
Konings; 8 uur jrgt. voor Petrus van de 
Ven. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
van de Ven-Konings; 8 uur jrgt. voor de 
Eerw. Broeder Willibrordus Konings. 

Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Gerardus Jo
sephus van Oers. 

Missienaaikrlng Esch: opgehaald bij de 
uitvaart van Gerardus van Oers f 7,31. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 7 Januari. t ste Zondag na Drie
koningen. Feestdag van de H. Familie. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 

Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 

ZONDAG: om half 9 H. Mis voor over
leden leden der familie Windstosser. 

DINSDAG: om half 8 voor Johannes 
Jacobus van Kempen. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Meisje, lees dit eens even 1? 
DAAR MOEST IK MEER VAN WETEN ! ? 

Onder de indruk van het prachtig plakkaat van de Mater-Ambilisschool, 
zo fris, Zo enthousiast gesteld, stapte ik naar 't opgegeven adres. Het 
bleek een pastorie, verdoken in een rij huizen, met een eenvoudig naam
bordje, schuin onder de huisbel gespijkerd. Een vriendelijke oude huis
houdster keek me met nieuwsgierig vragende ogen aan. Het duurde even 
voor ze begreep de bedoeling van mijn bezoek ...... Achter in de brede 
wijde gang ging eèn glazen draaideur open en een oude grijze pastoor 
met een rimpelig gezicht omlijst door een krans van lichtende lange 
haren keek loerend over zijn brilleglazen naar de vreemde bezoeker aan 
de voordeur. Toen hij wist met een priester-collega te doen te hebben, 
nodigde hij mij met breed gebaar en vriendelijk lachend gezicht in zijn 
eigen zitkamer. 
Met een: ,,ga zitten, jong, ga zitten, werk ik in een oude afgesleten leren 
zetel gezet. Na een geurige sigaar te hebben aangenomen uit 'n naamloos 
kistje zonder deksel, kwam echt gul-hartig op z'n Limburgs: Enne, zeg 
't is? Wat t'is t'er? 
In 't kort vertelde ik deze vriendelijke oude baas: ,,'k sta voor het meis
jesjeugdwerk in een Brabantse parochie en toevallig las ik daar achter 
in Uw kerk die reclameplaat voor een "Mater-Amabilisschool". Wat is 
dat eigenlijk, m'nheer Pastoor?? Nog nooit van gehoord? Is 't iets?" 
Met beverige, stijfwitte handen 't dansende vlammeke vasthoudend, 
v:oorzichtig zuigend aan zijn geurige sigaar, kijkt de oude parochieherder 
mij aan over zijn omlaaggezakte brilleglazen. Rond zijn vriendelijke. hel
dere ogen verschijnen lachrimpeltjes als kraaienpootjes als hij antwoordt 
op zijn zangerig Limburgs dialect: Bij ons in Mastreecht heeft de·Rector 
dees school gesticht. 'k Bin vurt t'alt om zo iets te kunnen doen." 
"Hoe komt men toch aan die rare naam "Mater Amabilisschool"? Zo 
moeilijk uit te spreken!" 
Die vraag was raak! Ik zag 't aan de felle ogen in het rimpelig oud-geel 
gezicht. Hij ging verzitten en vertelde: 
"Oo.rspronkelijk heette de 'eerste school die in 1940 te Antwerpen door 
Juffr. Schouwenaars werd gesticht ook anders: ,,Opleiding tot de huis
·houding en 't moederschap". Deze naam van Mater-Amabilisschool is
hier in Maastricht ontstaan. Er zijn veel fabrieksmeisjes in onze stad en
ons goed Limburgs volk is vooral hièr op de grei:is tussen drie landen
niet zonder kleerscheuren door de oorlog heen gekomen . Vooral onze
meiskens niet. 't Was ook zo moeilijk, vooral in de bevrijding toen de
Amerikanen hier rondflaneerden. Er was zoveel kanot in rl'e h:i.rt"·' "'1
.:._i§!�!k,P,c.m,�_r,çç �çh,ag�.1.��k ec�t op een mïne. Toch leeft in nn� efl�cle
Liinourgs� fand

,' 
hèel ·bizonder in .ons oude stad, zulk een diepe devotie

tot Maria; de Sterre der Zee. Die moest hier d'uitkomst geven. In deze
tijd marcheert trO\JWens alles onder Maria's bescherming. Het is het tijd
perk van Maria, zoals de Paus 't zegt !
De Rector en Juffr. Schouwenaars en andere belangstellenden zijn be
gonnen met te bidden tot het Lieve Vrouwke van Maastricht voor ons
offensief tegen het kwaad en de ruïne in de harten van onze Limburgse
meiskens. Toen kwam plots het lumineus idee "de Mater-Amabilis
school". De school van de Beminnelijke Moeder".
Het oud pastoorke zag de vraag in mijn ogen: Waarom niet school van
de Sterre der Zee?
Ja ge zalt zeggen waarom niet de naam van Maria, zoas ze hier in de
stad wordt vereerd? Ik begrijp oe, doch luister efkes: De Rector en
vooral Juffr. Schouwenaars - en zij kan het weten - waren van
mening dat de oergrond van het vrouwelijk wezen bestaat in de moeder
lijkheid. Overal waar het meiske, de vrouw zich eerlijk toont, treedt die
drang naar moederliefde naar voren. Kijk maar 'ns rond. Moederlijkheid
leeft in 't kleuterke, dat in volledige overgave met haar poppen speelt -
in 't schoolkind dat geen grotere vreugde kent dan 't kleine zusje of
buurvrouw's jongste te rijden en te vertroetelen; in het jonge meisje dat
zich getrokken voelt tot alles wat klein en hulpeloos en zwak is en haar
zorgen nodig heeft; in de gehuwde vrouw die haar diepste vreugd
ervaart in haar kind, maar ook in de ongehuwde vrouw die als enige
mogelijkheid tot geluk;:iet zich in te zetten voor de ander, de volledige
bereidheid om zich te geven en alles voor allen te zijn. Maar één geluk
bestaat er voor elk vrouwelijk wezen: overgave en dienstbaarheid aan
de medemens.
Het goede pastoortje zuchtte na z'n lange mooie preek! 'k Stond ver
baasd hoe fijn hij dat wist uit te leggen. Nog nooit had ik 't zo goed be
grepen als uit deze levenswijze woorden van dit oud-Maastrichts pas-
toorke .. Maar ......... Ik moest er meer van weten?
Waarom koos men toch de titel "Mater Amabilis" - Beminnelijke
Moeder". Er zijn er nog zo veel andere?!"
Fijntjes en ondeugend begon de grijze parochieherder te lachen: ,,Jong,
jong, dè kunt ge toch wel raaien? 't Is toch immers een school voor
jonge meisjes van ·17 jaar en ouder!? Wat wil een meiske op dieën leef
tijd anders dan knap zijn. Ze staan toch haast de ganse dag voor de

onze goede oude stad hebben dit evenwicht verloren. De echte vrouwe
lijke terughouding - de typisch-vrouwelijke schroom zijn ze veelal 
kwijt geraakt. De echte vrouwelijke beminnelijkheid is de uitdrukking 
van een zeer bekoorlijke innerlijke rijkdom. Zo ziet ge'', zegt hartelijk 
de goede pastoor, ,,dat de titel "Mater Amabilis" de uitdrukking is van 
heel 't program". 
Het is een ogenblik heel stil in de kamer en heel stil ook in mij. Zacht. 
haast prevelend als een gebed zegt dan die wijze pastoor zo vol levens
ervaring: ,,Maria moet 't doen, jong!! Maria moet 't doen!! Zij is de 
Beschermster van deze levensschool voor onze meiskens en ook de uit
drukking van haar levensprogram. 't Is zo wonderlijk mooi. Maria is 
Moeder in die volle, milde, rijke overgave van echte moederlijkheid en 
tegelijk het voorbeeld van algehele terughou<ling, echt fijne vrouwelijke 
schroom. Zij is Moeder en Maagd et1 daardoor "Mater Amabilis". -
Diep getroffen zit ik stil te luisteren! Nog nooit heb ik dit zo goed ge
weten! En als ik afscheid neem van dit goede grijze pastoorke ligt een 
gedachte ankervast in mijn hoofd. Zulk een school zal er komen voor 
onze meisjes in Brabant. 

Tot de volgende keer ! 

Het Gouden Paar Adriaan Smetsers en Francina van Cool, 

Tongeren, hoopt Maandag 29 Januari zijn 50-jarig 
Huwelijksfeest te vieren. 

;_ __________________________ �_.,..._ 

Plaatselijk Nieuws 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
0� cf" fe<'stdag van St. Antonius-Abt, 
Woensdag 17 Januari a.s. is door de·· 
heemkundige studiekring voor Boxtel en 
omgeving een vergadering belegd, waar
in de heer P. Noordeloos, secretaris der 
gemeente Grootebroek (N.H.) een lezing 
zal houden over deze vooral in vroeger 
tijden zo populaire heilige, St. Antonius 
met het varken. 
De heer Noordeloos is een historicus 
van naam; hij heeft zich speciaal geïn
teresseerd voor al het merkwaardige, dat 
met de verering van St. Antonius Abt 
samenhangt. 
Tijdens de lezing· zullen worden geëxpo
seerd zowel het prachtige beeld van St. 
Antonius, dat zich in de kerk van Esch 
bevindt, als het merkwaardig St. Teunis
beeldje, vermoedelijk afkomstig uit een 
voormalig kapelleke in het gehucht Slop
hoos onder Liempde, Thans in eigendom 
bij de familie C. Th. van de Langenberg. 
De leden ontvangen nog een uitvoerige 
convocatie. 

EX-POLITIEKE CEV AN GENEN. 
Door de Nederlandse Vereniging van 
Ex-Politieke Gevangenen uit de bezet
tingstijd wordt op Zondag 14 Januari om 
half 8 des avonds te Lennisheuvel in 
Orion een film vertoond over de Duitse 
concentratiekampen onder de titel, ,,Op
dat men niet vergete". Deze voorstelling 
heeft ten doel uit de opbrengst daarvan 
steun te verlenen aan de weduwen en 
wezen van hen, die het leven lieten in 
de Duitse concentratiekampen. 

DE K.A.V. afd. BOXTEL.

R.K.J.B. 
De eerste les van de ontwikkelingscursus 
in 1951 zal gegeven worden op Donder
dag 18 Januari a.s. te 7 uur in de St. 
A)oysiussrhnnl in cl.- Mijl�traat.
Deze dag begint ook weer de sociale cur
sus en wel om half 9.

,,ERESCHULD EN DANKBAARHEID". 
Op verzoek van de Bond van Ned. Oud
Strijders, afd. Boxtel, zal de Toneelver· 
eniging "Hoger Streven", uit Vught, op 
Maandag 15 en Dinsdag 16 Januari in 
de zaal van de Nieuwe Bioscoop, opvoe
ren het toneelstuk "Achter de wolken 
schijnt de zon". 
De baten van deze uitvoeringen zullen 
ten goede komen aan de vereniging 
,,Ereschuld en Dankbaarheid". 
In 1941 door enige geestelijke· verzor
gers van het Nederlandse leger opge
'richt" stelde "Ereschuld en Dankbaar
heid" zich ten doel bijstand te verlenen 
aan de in de Meidagen van 1940 ge
wonde militairen, en trok zij zich het lot 
aan van de weduwen en wezen der ge
vallenen. 
Na de bevrijding groeide het tijdens de 
bezetting gevormde comité uit tot een 
vereniging, die het aanvankelijk gestelde 
doel meer uitgebreid kon gaan nastreven. 
In alle provincies werden afdelingen op
gericht, die gezamenlijk het omvangrijke 
werk der vereniging hielpen uitvoeren. 
De steun die Ereschuld en Dankbaar
heid in allerlei vorm verstrekt aan invali
den, weduwen en kinderen van gevalle
nen vraagt jaarlijks een bedrag van 
200.000 gulden. 
Hoe zal dit mooie werk voortgezet kun
nen worden? 
Daarvoor is de hulp van ons volk nodig. 
Boxtel in het algemeen maiikte nog geen 
kennis met de vereniging ;,Ereschuld en 
Dankbaarheid", doch sedert hier een af
deling werd opgericht van de Bond van 
Ned. Oudstrijders, staat de vereniging 
in de belangstelling van een kleine kring, 
welke op zijn beurt wil trachten een 
meer algemene belangstelling te trekken. 

OMGEVING 

Een eerste poging hiertoe wordt gedaan 
met de hiervoor aangekondigde uitvoe
ringen, waarvan de baten, zoals reeds 
gezegd, ten goede zullen komen voor 
het doel van Ereschuld en Dankbaar
heid. 
Boxtel tone door een flink bezoek be
grip te hebben voor het edele streven. 

OP DE THUISREIS. 
Met de "Grote Beer", 12 Jan. te Am
sterdam aankomend, zal Marinier W. J. 
1-1. van Rooij, Bosscheweg 52, · repatri
eren; met de "Volendam" 17 Jan. te· 
Rotterdam aankomend, slei. W. Boleij, 
Ons Doelstraat 2. 

WONINGBOUW· TOEWIJZING. 
De minister van wederopbouw en volks
huisvesting heeft een drie-jarig woning
contingent bepa:ild voor elke provincie. 
Ingevolge hiervan is de provincie Noord
Brabant een contingent van 6678 wonin
gen toegewezen. De helft hiervan is 
door Geel. St:iten bestemd voor de op· 
heffing van de woningachterstand. De 
andere helft is verdeeld naar de te ver
wachten groei van elke gemt!ente in de 
eerstvolgende drie jaren. 
Aan de gemeente Boxtel valt alzo een 
toewijzing van 45 woningen ten deel, 
aan Esch 2 en Liempde 7. 

DRIEKONINGEN 
VOOR DE MISSIE. 
Om Katechismussen in de inlandse taal 
van zijn Missie te kunnen laten drukken, 
hebben de "Driekoningen" (Louis, Irma 
en Wimke van Vlerken) heden al zin
gende langs Boxtel's straten de respec
tabele som van f 25 ,60 gecollecteerd 
voor Pater Raaijmakers. Wat zal deze 
Boxtelse missionaris lachen in zijn baard
je! Nu zijn terugreis welhaast voor de 
deur staat, zal hij er niets op tegen heb
ben, om enkele katechismussen meer in 
zijn koffers te pakken! 
Pater Gust, véél succes! 

* * *

Deze waren echter niet alleen, ook an
deren hebben hun zangers-talenten dien 
dag uitgebuit voor hetzelfde doel en met 
'n vermeldenswaardig succes: 
Bertus v. Etten, Gerrie Wentholt 

en Wim v. d. Aa - f 11,14 
Jan en \Vim v. Roosmalen f 1,59 
Geard Sch?ot en Heintj� 

Buddemeijer f 1,71 
Johan, Jantje en Willy v.d.Steen f 4,
De Welpen f 10,96 
Dat maakt dus alles bij elkaar weer 16 
boeken van de 2000 betaald! Tot nog 
toe zijn in totaal 147 katechismussen be
taald door Boxtel ! Aan allen, zangers en 
steuners, zeggen we \Vafipa Wamambwe 
en Wakwa hartelijk dank. Mooe God al 
die weldoeners zegenen voor hun goed
heid! * * *
Priesterstudenten: 

Witte Paters 
Missienaaikring 
Stapelen 

Ernest, Jan en Piet 
Kinderen Van Erp 
Bekkers en Schuurmans 
Kinderen Witteveen 
Onbekend cfrietal 

* * *

f20,
/20,
f 6,50 
f 7,70 
f 1,50 
f 1,43 
f 5,40 
f 3,-

Opgehaald voor de missie, door de Drie 
Koningen: 
Frans Hazenberg, Kees Hazen-

berg, Willy v. Boxtel f 3,50 
Harry Hermans, Kees Voermans, 

Berti Goossens f 5,21 
Frans Traa, Jac. v. d. Velden, 

Hans Colla / 6,94 
* * *

Missiestudentenclub f 10,-
Joop v. Susante, Theo Wentholt, 

Frans Jansen, Frans v. Erp f 13,26 
Kinderen Dorenbosch f 7,23 
Karel v. Susante, Jacques v. 

Susante, Piet v. d. Brand f 12,12 
Ernest v. Helvoort, Piet v. Oers 

Jan v. Homelen f 3,65 

DRIEKONINGEN. ESCH 
Bijeengezongen door de Driekoningen
groep van de kinderen van Gorp-van 
Esch voor de Missie der Witte Zusters 
f 6,02. 

spiegel om te kijken hoe ze eruit zien!!". ,,Ja" ...... zucht het pastoorke, 
en zijn gezicht wordt eventjes ernstig: ...... ,/t is goed gezien. Jong, ik 
heb 't die Belse Juffrouw toch zo schoon 'ns horen uitleggen. De ene 
kant - zoas ik straks zei, de oergrond - van elke vrouw is de over
gave, voortspruitend uit haar roeping tot moederlijkheid en tegelijk aan 
de andere kant de terughouding. De vrouw, zo zegt ze, wil zich aan het
geen ze liefheeft volledig en onvoorwaardelijk overgeven. Dat ligt in 
haar wezen, in· haar moederlijkheid. Even noodzakelijk is echter voor 
haar de behoefte om zich zelf met fierheid terug te houden, om zich zelf 
te bewaren. Het "eeuwig-vrouwelijke" - het geheim ligt daarin ver
scholen. Het is een gestadig heen- en weer-bewegen tussen deze twee 
stromingen in haar ziel. Elke vrouw, elk meisje weet, vaak onbewust, 
dat zij zichzelf alleen maar geven kan en mag onder voorwaarde, waar
mee haar geluk staat of valt. Alleen als ze weet dat ze met heel haar 
geest en hart en lichaam gewaardeerd wordt - alleen als ze werkelijk 
bemind wordt kan ze en mag ze zich geven zonder haar zelfrespect, 
hàar eer te verliezen. In de sterke, fijne vrouw leeft dit evenwicht als 
e�n diep geheim van haarzelf. Ze is daàrdoor toegankelijk voor ieder die 
haar met zuivere bedoeling nadert; ze kan geven met rijke en milde hand 

Op Zondag 7 Januari hield de Katholieke 
Arbeiders Vrouwen haar Kerstbijeen
komst. Daar het St. Paulusjeugdhuis en 
de Ark die avond niet beschikbaar waren, 
had men zijn toevlucht gezocht op Sta
pelen, in de toneelzaal van het immer 
gastvrije Missiehuis St. Theresia. De 
spreekster van de avond was Mej. Reijn
tjes uit Tilburg, die bij haar onlangs af
treden als diocesane leidster van de 
K.A.B. door Z. H. de Paus is onder
scheiden met het erekruis Pro Ecclesia 
en Pontifice. 

Emigratievoorlichting met Filmavond 

aan ieder die haar warmte en goedheid behoeft ...... maar 't is alsof een 
onzichtbare muur haar omgeeft, een muur die een onverbiddelijk halt 
gebiedt aan wie haar geheim verstoren wil. Dan wordt ze een ivoren 
toren, ongenaakbaar. Zo was het ...... " zucht het goede pastoorke, die 
nu triestig staart naar zijn uitgedoofde sigaar..... . ,,zoveel meiskens in 

De leden waren bijna voltallig opgeko
men, en verder waren ook aanwezig de 
Geestelijke Adviseur pastoor Tilman en 
pater In 't Zand. Een grote verloting 
zonder nieten besloot de avond. Wel
voldaan ging men weer huiswaarts, ze
ker met ook iets medenemend van de 
schone uiteenzetting van Mej. Reijntjes 
over de godsdienstige, sociale en huise• 
lijke plichten van de arbeidersvrouw van 
tegenwoordig. 

R.K. BOERINNENBOND. 
Oo� dit jaar worden weer studiedagen 
georganiseerd voor jonge boerinnen. 
Voor de kring Tilburg wordt deze mid
dag gehouden op Donderdag 18 Januari 
1951 om half 2 in de Nieuwe Konink
lijke Harmonie, Stationstraat 28 te Til
burg. De sluiting is pl.m. half 5. Wij 
verwachten een flinke deelname uit Box
tel. Vertrek gezamenlijk per trein om 
tien min. over half een. 

Het Bestuur. 

Dinsdag a.s. 16 Januari om half 8 wordt 
in de Ark een grote Voorlichtingsavond 
gegeven over emigratie met geluidsfilm. 
Deze avond is door de drie voorzitters 
der standsorganisaties op touw gezet, 
t.w. de voorzitter van de Middenstand,
Kath. Arbeidersbeweging en de Boeren
bond.
Deze avond is bedoeld voor alle belang
stellenden uit alle standsorganisaties in
Boxtel en is de inzet van een goede, ver
antwoorde voorlichting op het probleem
van de Emigratie.

PROGRAMMA. 

te Opening met een film over het Be
volkingsvraagstuk. 

2e. Korte inleiding over emigratie in 't 
algemeen door de Weleerw. Heer 
Kapelaan F. Verhagen. 

3e Film over Canada: getiteld: ,,The 
People of Canada". Inleiding over 
de Emigratie naar Canada door Ka
pelaan Verhagen. 

4e Een film over Australië. 
Inleiding over de emigratie naar 
Australië door de Weled. Heer 

Puyenbroek. Directeur van het Ar
beidsbureau. 

5e Gelegenheid tot vragen stellen. 
6e Enkele mededelingen en sluiting. 
Deze avond begint om precies half 8. 
De entree is slechts een kwartje ter be
strijding van de onkosten van deze 
voorlichtingsavond. 
De drie voorzitters van de standsorga
nisaties hebben gemeend dit probleem 
'ns terdege te moeten belichten voor 
alle belangstellenden uit Boxtel. Gaarne 
blijven de drie genoemde voorzitters be
reid om de leden van hun standsorgani
saties, alsook de niet-leden te helpen bij 
hun voorbereiding. Zij kunnen op vol
komen geheimhouding en vertrouwelijke 
behandeling rekenen. 
Wij sporen de adspirant-emigranten aan 
om zeker deze voorlichtingsavond te be
zoeken. Ook alle mensen die belangstel
len in het probleem van de uitgroei van 
ons volk. 

Fr. Witteveen, Voorz. Middenstand 
A. Valks, Voorz. K.A.B.

P. v. d. Meijden, Voorz. N.C.B.



Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen.

Zondag 12 Januari 

Dokter Margry 
Clarlssenstraat 20 Telefoon 212 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

van 2 tot en met 8 Januari t 951. 
GEBOREN: Dina M. P. dochter van P. J. 
v. d. Brand en A. v. d. Laar, Brugstraat
16 - Theodora M. dochter van M. v. d. 
Aker en Fr. C. Verhoeven, Nieuwstraat
184 - Petrus W. M. Z00'1 van 1. M v.
d. Sande n C. C. Brok, Kalksheuvel 52
- Adrianus H. A. zoon van 1...,, M. Ha
braken en A. Voets, Schijndel - Wil
helmus G. A. zoon van 1-1. M. Schelle
kens en P. A. Bouwens, Molenstraat 6 -
Wilhelmina M. dochter van A. 1-1. Bek
kers en L. C. M. Baaijens, Stationsplein 
7 - Nicolaas P. Fr. C. zoon van h.
C. van Haaren en A. P. Veraa, Mijl
straat ! 7 - Wilhelmina E. dochter van
A. G. Schellekens en J. A: Timmermans, 
Mijlstraat 36 - Henricus J. zoon van H.
W. Steenbakkers en M. C. G. van der
Staak, Ein<lhovenseweg 40 - Cornelis
1-1. C. M. zoon van M. v. d. Besselaar
en M. A. van Beurden, Nieuwstraat 184a 
- 1-Ielma A. M. dochter van R. Schmidt
en M. H. Schellens, Baroniestraat 79.
ONDERTROUWD: Theodorus Gevers 
en Johanna Th. van de Laak Marti
nus Albertus Gerardus Borg en Maria 
11,eresia van Drunen. 
OVERLEDEN: Theodora Heezemans, 
oud 68 jaren, echtgenote van C. Bekkers, 
Luissel 14. 

De B.O.V. 
Muziek is even onweerstaanbaar 
als een orkaan en even aansteke
lijk als een schaterlach. 

Dat dit gezegde veel waarheid bevat 
blijkt wel uit de animo waarmee de 
leden van Boxtels-Orkest en Boxtels Ge
mengd Koor het vriendenconcert voor
bereiden dat gegeven wordt op 29 Jan. 
in de Ark. 
Druk wordt er door de medewérkenden 
gerepeteerd om ook dit concert weer te 
doen slagen en het publiek van Boxtel 
een, avond te bieden, die geen muziek
liefhebber mag missen. 
Voor het eerst treedt het orkest op on
der haar nieuwe directeur, de Heer C. 
Suys. Het is ook <le eerste keer in de 
geschiedenis van de B.O.V. dat een vol
ledige symphonie zal worden ten gehore 
gebracht en wel "de Symphonie de la 
Reine" in Bes groot van Haydn. Naast 
werken van Mendelssohn, Brahms e.a. 
vermeldt het program koorwerken met 
orkest-begeleiding van Cesar Frank, 
Haydn en treedt als soliste op de beken
de sopraanzangeres Ans de Mall. 
Was het laatste optreden van dit koor 
met orkest, toen "die Schöpfung" werd 
gegeven een muzikale gebeurtenis voor 
Boxtel, ook deze concertavond zal er 
zeker niet voor onder doen. 
Sindsdien is het orkest vo'Jral wat de 
strijkers betreft, veel verbeterd. Ook is 
er, dank zij de activiteit van enkele 
leden" een grote muziekbibliotheek aan
geschaft, bestaande uit 500 orkestwer
ken, iets wat zelfs menig beroepsorkest 
niet bezit. 
De B.O.V. meent door haar optreden 
naar buiten, al is het op bescheiden ma
nier, mede te werken aan de culturele 
bloei van Boxtel. 
Het koor en orkest rekent op Uw be
langstelling. 

Ontmoeting onder de evenaar. 

Van Kakamega naar Kampala is voor 
Afrika een betrekkelijk geringe afstand, 
ongeveer 280 km, en van Kampala weer 
naar Mugaliké is nog eens een ruk van 
312 km, welke piaatsen ongeveer in een 
rechte lijn liggen steeds dieper Afrika in. 
Zo kwam het dat er al lang een plan 
gerijpt was in de hoofden van deze drie 
Boxtelse missionarissen om elkaar eens 
O'edurende hun korte vacantie te ont
;:;10eten. De wagen van de Bisschop was 
een "prima" vervoermidàel e!1 die het 
dichtst bij het vuur zit ...... Enfin we zul
len Father Gerard van de Laar (Pr. 
Bernhardstraat) zelf aan het woord 
laten: '"' 

Zondag zou ik vertrekken; daar het ech
ter die dag te druk was, begon ik mijn 
vacantie maar een dag later. Maandag
morgen koffers pakken, benzine en tan
ken, starten en jawel hoor, daar stond 
ie al: de aardleiding van de batterij was 
kapot. Dit euvel was echter tamelijk 
gauw hersteld en daar ging ie dan naar 
Munias om altaarwijn af te leveren, naar 
Busia om de grens over te rijden en te 
tanken, naar lgenga, waar juist de lunch 
aangericht werd. Na de lunch vertrok ik 
maar weer direct, wat wel niet zo erg 
netjes is, maar wat in Afrika toch wel 
kan. 
De middagzon had onbarmhartig staan 
te schijnen en ik kreeg een verschrikke
lijke slaap. Ik heb daarom maar <le hele 
tijd zitten zingen: hele Gregoriaanse mis
sen en andere schone volksliederen. Zo 
naderde ik Njenga, waar ik sigaren zou 
kopen om die mee terug te smokkelen. 
Het zijn inlandse sigaren, heel ruw ge
frut, maar ze roken toch best, zegt men 
(ik vind ebt ze stinken) en ze zijn goed
koop: Father Kaanders koopt ze zelf 
voor 4 cent, verkoopt ze aan mij voor 
4½ cent en ik verkoop ze weer grif 
voor 5 cent. 
Toen naderde ik Namagunga en na on
geveer 7 mijl gereden te hebben zag ik 
<laar Jan (v. d. Laar, Breukelsestraat) al 
op de weg staan. Ik dacht eerst dat hij 
erg gebruind was van <le zon, maar hij 
was geel want hij slikt nogal veel mep
pacrine tegen de koorts. Jan maakt het 
uitstekend en het was een prettig weer
zien na drie jaar, dat begrijpt U. 
Nu echter het tweede deel van de tocht 
van Kampala naar Mugaliké om Pater 
Frans Witteveen (Rechterstraat) te be
reiken. We hadden van hem geen be
richt meer gekregen of hij verlof kon 
nemen. Zijn Bisschop was naar Canada 
en ook de Vicaris Generaal was op dat 
moment niet thuis. Overigens scheen 
niemand het gek te vinden om het er 
maar op te wagen, dus we <lachten dat 
is voor zijn rammeltje. 
We waren er echter nog zo maar niet! 
31 Mijl van Rubaga ging het linker voor
wiel van de wagen af. Gelukkig hadden 
we niet veel vaart want we stonden op 
de top van een heuvel, die we langzaam 

. �enomen hadden. \Ve zouden juist vaart 

gaan krijgen, toen het gebeurde. Met 
handen en voeten geremd en uitgestapt 
om te kiiken: het wiel stond netjes tegen 
de kant van de weg. Alsof het zo moest 
zijn stopte er een wagen (dat doen ze in 
Afrika, want misschien heeft die ander 
je hulp wel nodig) waar een neger uit
sprong die zei "mechanika" te zijn, hij 
zou het wiel wel eens even aanzetten, 
wat toch altijd nog twee en een half uur 
duurde onder de gloeiende Afrikaanse 
zon. Wij vroegen wat hij voor zijn 
werk en zijn zweet moest hebben. Hij 
zei 10 shillings; nu dat vonden we toch 
wel een beetje weinig, ook al zei hij, dat 
hij van het zelfde geloof was, waarbij hij 
een groot kruisteken sloeg. We gaven 
hem 20 sh. en een paar zuurtjes voor 
zijn vrouw, die hij ook bij zich had in 
de wagen, en daar gingen we weer. 
Mugaliké konden we nu niet meer be
reiken en overnachtten in het klein
seminarie van de Witte Paters, na een 
lekker potje bier gedronken te hebben 
met Broeder Antonius Kruisen uit Til
burg, die daar econoom is. 
De volgende morgen naar Mugaliké. 
Pater Frans was juist in de school, maar 
daar kwam hij al aan. Hij herkende mij 
eerst niet, omdat ik tegenwoordig altijd 
een bril draag, maar Jan herkende hij 
direct. We hadden chocolade en een fles 
Vermouth meegebracht. De eerste avond 
waren we te moe om er van te "pruven", 
maar de tweede avond hebben we gezel
lig doorgebracht, want Frans is nog een 
even grote prater als vroeger. Frans 
kreer zijn verlof en we hebben daar en
kele dagen rondgetoerd in een prachtige 
omgeving. Zondag gingen we weer op 
huis aan. 
In Mubende namen we afscheid van 
Frans. In Kampala hebben we nog wat 
gewinkeld, want Kampala is een grote 
stad, waar je meer auto's ziet rijden dan 
in Boxtel, Esch, Liempde, Oirschot en 
Haàren samen; dan door naar Nama
gunga, Jan afleveren, in Njenga sigaren 
opladen, in Busia over de grens smokke
len en weer terug naar Kakamega: 1503

km hadden we achter de rug. 
Onnodig zulk een ontspanningsrit? 
Enkele punten van de werkzaamheden: 
* van half October tot 1 December

alle leerlingen van de tweede klas 
van veertig scholen examen afnemen 
voor de eerste Communie. 

* laatste drie weken voor Kerstmis 500 
kinderen in de missiestatie verzorgen
en de laatste voorbereiding geven op 
Doopsel Biecht en Communie. 

* Bovendien moet van die kinderen het
schoolgeld worden geïnd, wat extn 
administratie vraagt.

* Ook moet worden onderzocht of de
ouders van <le eerste communiekan
ten behoorlijk hun plichten vervullen, 
wat een voorwaarde is om de kinde
ren toe te laten tot de eerste Com
munie. 

* De laatste dagen voor Kerstmis 7000 

mensen biechthoren en dan met 
Kerstmis vijfmaal een tjokvolle kerk 
met een pontifitale H. Mis als slot. 

Werk genoeg, zoals U ziet. En nu gaat 
er van de drie mensen die dit feitelijk 
moesten opknappen, nog een naar het 
Seminarie als professor. 
Wie ik dan krijg zucht de missionaris om 
de 27000 katholieken in een goede staat 
te bewaren en om er nog meer te dopen, 
weet ik nog niet. De Bisschop weet het 
zelf ook niet. Hij sprak wat Abraham 
tegen Isaac zei: ,,God zal er in voor
zien!" 
De Pauselijke Missie-intentie: ,,meer mis
sionarissen voor Afrika", is zeer urgent. 

Uit de rede van 
De dreigende Russische wereldheerschap
pij vormt een groot gevaar voor onze 
vrijheid en betekent 'n rechtstreekse be
dreiging van de wereld waarin de mens 
vrij voor zijn mening uit kan komen. 
Alle volkeren die naar onafhankelijkheid 
streven of deze trachten te bewaren 
worden thans rechtstreeks bedreigd. 
Waarlijk, de toestand waarin wij ons 
momenteel bevinden verschilt niet van 
die waarin onze vrienden en bondgeno
ten in alle delen van de wereld zich be
vinden; het pistool dat op hun borst ge
richt is, bedreigt ons evenzeer. 
De bedreiging waarmee wij te maken 
hebben geldt niet slechts een enkel volk 
doch ons allen en wij allen staan aan 
het gevaar bloot. 
Alle vriLe volkeren verkeren in gevaar 
en worden bedreigd. Geen enkel land 
kan het dreigende gevaar ontlopen door 
op zelfzuchtige wijze te pogen beveili
ging voor zichzelf te zoeken tegen de 
komende storm. 
De vrije landen hebben geen agressieve 
bedoelingen. Het enige waarnaar wij stre
ven is vrede voor alle landen. In onze 
plannen en programma's schuilt geen ge
vaar voor de veiligheid van welke staat 
ook. 
Wij hadden gehoopt dat de Sowjet-Unie, 
die immers wist dat haar veiligheid door 
het UNO Handvest verzekerd was, be
reid zou zijn om te leven en te laten 
leven, doch dit heeft helaas niet zo mo
gen zijn. 
Het Imperialisme van de Czaren heeft 
plaats moeten maken voor het nog eer
zuchtiger, sluwer en dreigender impe
rialisme van de machthebbers van de 
Sowjet Unie. 
Dit nieuwe imperialisme heeft sterke 
strijdkrachten te harer beschikking. 
Het houdt millioenen onder de wapenen. 
Het beschikt over een grote luchtmacht 
en een sterk duikboot wapen. Het heeft 
volledige zeggenschap over het mensen
materiaal en de natuurlijke hulpbronnen 
van zijn satellieten. Het heeft de onder
worpen volkeren en zijn economie in een 
staat van voortdurende mobilisatie ge
houden. 
De huidige machthebbers in de Sowjet 
Unie hebben bewezen dat zij eventueel 
bereid zijn deze macht aan te wenden 
om de vrije landen te vernietigen en 
zich aldus van de wereldheerschappij te 
verzekeren. •• 
De Sowjets passen bij hun destructieve 
politiek de volgende twee methoden toe. 
Zij maken gebruik van een tactiek van 
ondermijning en binnenlandse omwente
lingen en bovendien zoeken zij hun heil 
in agressie van buitenaf. Alvorens aldus 
tot de aanval over te gaan wakkeren zij 
de klassenstrijd aan en trachten zij bin
nenlandse onlusten te verwekken. Zij 
werken sabotage in de hand, en versprei
den giftige propaganda, terwijl zij moed
willig ieder economisch herstel trachten 
te verhinderen. 
Indien zij in hun opzet slagen is het 
resultaat een revolutie zoals zij deze in 
Tsjecho-Slowakije en in China ontketend 
hebben, en zoals zij overigens zonder 
succes in Griekenland hebben trachten 
te verwekken. Indien paal en perk ge
steld wordt aan dit streven, en indien 
zij van mening zijn dat zij met goed J�e
volg van wapengeweld gebruik kunnen 
maken, nemen zij hun toevlucht tot 
agressie van buitenaf. Deze methode 
hebben zij gevolgd toen zij de legers 
van hun satellietstaten tegen de Ko
reaanse republiek opzetten, waarvan een 
afgrijselijke oorlog het gevolg was, waar
bij zij zelf buiten schot bleven. 
Wij in <le vrije wereld moeten ons ge
reed houden om beide methodes te be
strijden. Wij moeten geen van beide 
veronachtzamen. 
De vrije wereld beschikt over de kracht 
en de hulpbronnen om aan deze beide 
vormen van a�ressie het hoofd te beiden 
hulpbronnen ·welke veel groter zijn da� 
die waarover de Russische machthebbers 
kunnen beschikken. 
Wij hebben bekwame en energieke 
werkkrachten te onzer beschikking, ver
der een machtige industrie, en rijke hulp
bronnen aan grondstoffen. En bovenal 
hebben wij de vrijheid lief. Onze kracht 
berust goeddeels op onze gemeenschap
pelijke idealen en deze idealen vannen 
de stuwende kracht van de menselijke 
vooruitgang. 
Indien Weet Europa onder heerschappij 
van <le Sowjet Unie zou komen, zou
den de Sowjets hierdoor de beschikking 
krijgen over tweemaal zoveel steenkoot 
en over driem:ial zoveel staal. Indien de 
vrije landen van Azië en Afrika ten 
prooi zouden vallen aan de Sowjet Unie, 
zouden vele belangrijke grondstoffen 
waaronder uranium, waarop onze atoom
kracht berust, voor ons verloren zijn. 
En indien de Sowjet Unie erin zou sla
gen de beschikking te krijgen over het 
mensenmateriaal van de vrije volkeren 
in Europa en Azië, dan zou zij een gro
tere strijdmacht op de been kunnen bren
gen dan wij daartegenover zouden kun
nen stellen. 
In een dergelijk geval zou de Sowjet 
Unie de wereld haar wil kunnen opleg
gen zonder haar toevlucht tot geweld te 
hoeven nemen, doch enkel en alleen al 
door haar economisch en militair over-
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President T ruman 
wicht. Het is niet nodig dat de Sowjet 
Unie de V.S. aanvalt om zich van de 
wereldheerschappij te verzekeren. 
Zij kan haar doel reeds bereiken door 
ons te isoleren en onze bondgenoten 
stuk voor stuk in haar macht te brengen. 
Bijgevolg zou het fatale gevolgen voor 
ons hebben, zelfs indien wij dwaas ge
noeg zouden zijn om onze idealen te 
verloochenen. 
Wij zijn het krachtigste lid van deze ge
meenschap en daarom dragen wij ook 
een speciale verantwoordelijkheid. Wij 
moeten de spits afbijten nu het erom 
gaat de bedreigil\g van de vrijheid het 
hoofd te bieden en de rechten van de 
onafhankelijke landen te beschermen. 
Voorts zullen wij onze militaire hulp
verlening aan landen, die zich willen ver
dedigen voort dienen te zetten. De kern 
van onze gemeenschappelijke krachtsin
spanning voor de defensie is gelegen in 
de Noord Atlantische gemeenschap. 
De verdediging van Europa vomlt de 
grondsla_!Z van de verdediging van de 
gehele vrije wereld met inbegrip van de 
V.S. Dit gebied is tevens <le bakermat
van de geloofsovertuigingen van tal van
onze burgers, geloofsovertuigingen, die 
nu bedreigd worden door de vloedgolf 
van het atheitische Communisme. Zowel 
in strategisch, economisch als moreel op
zicht vormt de verdediging van Europa 
'n onderdeel van onze eigen verdediging.
Dat is de reden waarom wij ons met de 
Europese landen door het Atlantisch 
Verdrag verbonden hebben en plechtig
beloofd hebben met hen samen te wer
ken.
De Russische machthebbers hebben ons
tot het besef gebracht dat wij niet alleen 
het recht aan onze zijde moeten hebben 
doch ook over macht moeten beschikken. 
Indien wij onze macht vergroten - en
daar zijn we inderdaad mee bezig -
zullen de Russische machthebbers mis
schien inzien hoe de zaken in werkelijk
heid staan en dan zullen zij misschien
hun plannen om de gehele wereld te 
veroveren, opgeven.
Dit is wat wij hopen dát zal gebeuren
en wat wij trachten te bereiken.
Dit is de enige werkelijke weg die naar
vrede leidt. 
I;)it zijn de belangrijkste elementen van
de koers, die ons schip van Staat als lid 
van de Vrije Volkerengemeenschap moet 
volgen. Dit zijn dingen, die wij moeten
doen om onze veiligheid te verzekeren 
en te helpen een vreedzame wereld tot 
stand te brengen. Doch onze handelin
gen zullen alleen dan tot succes leiden
indien wij de macht van ons eigen land 
vergroten. Hier in de V.S. wacht ons
nog een enorme taak. Wij zijn bezig ons
militaire apparaat aanzienlijk uit te brei
den en wij doen dit in snei tempo. Wij
zijn bezig ons voor te bereiden op een 
volledige mobilisatie als in oorlogstijd en 
wij zullen ons volledig mobiliseren in
dien zulks noodzakelijk zou blijken.
Daarnaast gaan wij voort met onze po
gingen een sterke en zich voortdurend
uitbreidende volkshuishouding te schep
pen, welke in staat is iedere krachtsin
spanning die van haar geëist zou kunnen
worden, onbepaal� tijd vol te houden.
Wij zijn bezig me'i: de uitbreiding van 
ons leger, onze vloot en onze luchtstrijd
krachten tot een werkelijke sterkte van
bijna 3½ millioen mannen en vrouwen. 
Wij versnellen <le opleiding van onze 
reserves en breiden het apparaat dat de
opleiding verzorgt, voortdurend uit, ten
einde onze parate strijdkrachten op korte 
termijn aanzienlijk te kunnen uitbreiden.
Bij onze pogingen de productie tot het 
uiterste op te voeren, gaan wij met nog 
meer overleg te werk dan in de tweede
Wereldoorlog, doch <le tijd drinp,t even
zeer en wij spannen ons even hard in. 
Het is een enonn programma, en <le uit
voering ervan gaat ongetwijfeld veel 
geld kosten. 
Laat mij U twee concrete voorbeelden 
geven. Volgens onze huidige· plannen 
voor de uitbreiding van <le vliegtuigindu
strie zal deze het productie-vermogen 
krijgen dat haar in staat zal stellen 
50.000 moderne militaire vliegtuigen per 
jaar te vervaardigen. Wij zijn bezig ons 
productie-vennogen van tanks tot 35.000 
per jaar op te voeren. Momenteel be
stellen wij nog niet zoveel vliegtuigen 
of tanks en wij hopen dat het nooit no
dig zal zijn, doch onze bedoeling is in 
staat te zijn ze te vervaardigen als we 
ze nodig mochten hebben. 
De vliegtuigen die wij nu vervaardigen 
zijn een stuk groter en een heel stuk 
beter dan de vliegtuigen die wij in de 
laatste oorlog gebruikten. 
Een B-17 vonden wij een enorme kist 
en <le bom die ennee vervoerd kon wor
den, vonden wij al erg zwaar, doch een 
B-36 biedt in haar romp plaats aan vijf 
van dergelijke bommen en kan deze over 
een vijf maal zo grote afstand vervoeren. 
Uit de aard der zaak is de vervaardiging 
van een B-36 ingewikkelder dan die van 
een B-t 7 en tevens veel kostbaarder. 
Een B-17 kost ongeveer $ 275.000, ter
wijl momenteel een B-36 ongeveer 3½ 
millioen dollar kost. U moet hierbij niet 
uit het oog verliezen dat wij ernaar 
streven onze strijdkrachten het beste en 
modernste materiaal ter beschikking te 
stellen. 

De nieuwe huurwet 
Wie moet hoger huur betalea7 

Nu het aa lange jaren van di11c111111le zo
ver is gekomen dat per 1 Januari l 9Sl
over het algemeen een verhoging van de
huurprijs met vijftien procent is toege
staan, zullen velen onder onze lezers zie 
afvragen hoe .de voornaamste bepalinge 
van de huurwet luiden. Wij willen trach
ten in kort bestek een overzicht te geve
van de voornaamste bepalingen. 

·-

De hoofdmoot van de wet heeft betrek
king op de huurprijs, die al sinds 1940 
bevroren is geweest en 'dus nauwelijks 
meer I een prijs genoemd kan worden
maar meer een tegemoetkoming van de
bewoner aan de eigenaar van het per
cee I. Zo lang heeft men gewacht met de 
aanpassing van de huren aan het geste
gen prijspeil, dat zelfs een verhoging van 
vijftien procent niet zal leiden tot her•
stel van rendement voor de eigenaar. 
Men moet dan ook niet verwachten, dat 
de huiseigenaren door de- ontvangst van 
deze verhoogde huur bereid zullen zijn 
allerlei wensen van huurders terstond in 
te willigen. Men kan hoogstens een soe• 
peler houding van de zo lang gedupeer
de huizenbezitters verwachten. 
Wie moet er nu meer huur betalen? Dat
zijn zij, die een huis bewonen of voor 
bedrijfsdoeleinden in gebruik hebben, dat
vóór 27 December 1940 is gereedgeko
men. Zelfs wanneer men een contract 
heeft, waarin de huurprijs is vastgelegd, 
ontkomt men niet aan de verhoging, die
vijftien procent bedraagt. De nieuwe 
huurprijs wordt naar boven afgerond op
een veelvoud van vijf cent. Is er in de 
oude huur een bedrag opgenomen voor
electriciteit, gas, water, vergoeding voor 
stoffering etc., ,dan moet men dit bedrag 
eerst van de oude huur aftrekken alvo
rens men de verhoging uitrekent. Is het 
perceel na of op 27 December 1940 ge
reed gekomen, dan blijft de oude huur
prijs gehandhaafd. 
Nu zijn er ook woningen en bedrijfsruim
ten, die op of na 5 Mei 1945 zijn gereed
gekomen. zonder financiële steun van de
overheid. Voor deze percelen en ook 
voor toekomstige gelijksoortige panden
geldt de prijs, die door partijen is of zal 
worden overeengekomen. Men mag hier
dus vragen en bieden wat men wil. Er 
is voor deze categorie volkomen vrij
heid. 

Als het te veel wordt. 
Beschikt men over een bedrijfsruimte, 
waarvan de huur reeds hoog is door 
stand en (of) gunstige ligçiinq van het 
pand, dan kan men door middel van een
request aan de minister van wederop
bouw om een geringere verhoging dan
vijftien procent verzoeken. 
Worden er in de toekomst verbeteringen 
aangebracht in of aan een perceel, die 
een grotere •gebruikswaarde tengevolg 
hebben, dan mag men de huur verhogen 
met tien procent per jaar van de rede
lijke kosten der verbetering. 
Alle geschillen over huurkwesties kan 
men yporleggen aap. e._ep. hQ,ur·a!ilv�s
commis'sie, die tegen betaling van !'2'.50
per advies een uitspraak doet. Wenst 
men zich aan die uitspraak niet te onder
werpen, dan heeft �e kantonrechter het 
laatste woord. De prijzenbureaux voor 
onroerende goederen worden opgeheven. 
Het toezicht op de verkoopprijzen van 
onroerende goederen wordt overgeno
men door de hoofden van de provinciale 
directies van wederopbouw. 
Er is ook verandering gekomen in de
prijsvorming bij onderhuur. De verhuur
der mocht tot op heden de huurprijs ver
hogen met vijf tot dertig procenHl naar 
het aantal personen, dat bij een huurder 
inwoonde. In de toekomst mag de ver
huurder de nieuwe huurprijs met 4 pro
cent verhogen indien er vier of vijf per
sonen bij de huurder inwonen, met 8½ 
procent indien er zes of ze'(en personen 
inwonen en met 13 procent indien er 
acht of meer personen bij de hoofdbewo
ner inwoning genieten. Wonen er dus 
minder dan vier personen naast de 
hoofdbewoner, dan wordt er voor deze 
mensen geen extra verhoging toegestaan. 
Alleen pensionhouders en kamerverhuur
ders mogen steeds een toeslag van der
tien procent heffen. Is de hoofdbewoner 
geen huurder maar eigenaar, dan geldt 
dezelfde regeling als in het voorgaande
uiteengezet. 

Gestoffeerd en gemeubileerd. 
Is er sprake van gebruik van meubelen 
of stoffering, clan mag daarvoor twintig
procent van de verkoopwaarde op het 
ogenblik van ingebruikneming in reke• 
ning worden gebracht, dus niet van de 
aankoopprijs. Voor gas, electriciteit enz. 
worden slechts de werkelijke kosten be
taald. 
Ontstaat er een conflict met de verhuur
der, dan betaalt de huurder de oude 
huurprijs totdat de huuradvies-commis
sie een beslissing heeft genomen. Van
zelfsprekend betaalt men daarna de
nieuwe huur van 1 Januari 1951 af. 

Sportnieuws 
O.D.C.-JUNIOREN.
Het programma voor deze week luidt: 
Zaterdag: 

3 uur: ODC 8-Wilhelmina 10; 
3 uur: ODC 11-Wilhelmina 14; 
2 uur: ODC 12-ODC 13. 

Zondag: 
12 uur: ODC 7-Tico 3. 

E.H.B.O. 

Op Maandag 22 Januari a.s. organiseert 
de Kath. Nationale Bond voor E.H.B.O. 
in de Ark een propaganda-avond voor 
Boxtel en Omgeving. 
BOXTELSE BILJARTBOND. 
Uitslagen klasse A: 
Gr. Pomm. 564 car. 157 brt. gem. 3,59 
Amateur 488 car. 157 brt. gem. 3, 10 
Hoogste serie: H. v. d. Loo van De 
Groene Pommerans met 25 car. 
't Hoekje 585 car. t 55 brt. gem. 3,77 
D.M.C. 455 car. 155 brt. gem. 2,93 
Hoogste, serie J. Meulendijk met 37 car. 

Meisjes van Boxtel, denkt aan de Retraite van 9 = 12 Februari 



Tafeltennis 
De uitslagen van j.l. Zondag hlidden : 
Atoom-Advance dames 6-4 
P.M.S. 35 Arnhem-Advance
Atoom 3�Advance 2 0-10 
Advance 3-Veghel 0-10 

7-3

ln het eerste team speelde H. v. Rooij 
als invaller voor Fr. Leem1akers, hij 
speelde goede partijen, doch heeft nog 
veel gebrek aan routine. 
Advance 3 is zo goed als kampioen. A.s. 
Zondag spelen ze tegen K.A.J. in Eind
hoven hun laatste wedstrijd, het kam
pioensteam is samengesteld uit de heren 
A. van Berkel. A. van Giersbergen, Jo
van Berkel en Jack van Oers.
Advance 2 heeft nog een kleine kans op

het kampioemchap, als ze Zaterdag
avond van het sterke Pieus 3 kunnen 
winnen. 
Voor het a.s. weekend zijn de volgende 
wedstrijden vastgesteld : 
Advance dames-P.S.V. 3, 

Zaterdag 3 uur ; 
Advance 1 -De Meppers (Weert) , 

Zondag 3 uur ; 

Advance 2-Picus 3, Zaterdag 7 uur. 
K.A.J. 2-Advance 3. 
Voor het eerste team is dit weer een 
zware opgave, daar de Meppers nog 
steeds ongeslagen zijn, in dit team speelt 
de jeugdigeLimburgse kampioen Sacl
mans. De wedstrijden worden gespeeld 
in het verenigingsgebouw op de Burg
akker, supporters zijn welkom. 

B E RAAD I N . WASH I N GTO N 
VAN MONROE TOT TRUMAN. 

Op het Duivenplatje 
van Ad. Steenbakkers 

. . . . . .  Of we ook intresse hadden voor een 
berichtje over de sierduivensport, zo 
werd ons dezer dagen gevraagd, en zo 
ja, of daarbij ook een foto zou opge
nomen kunnen worden van bekroonde 
duiven. 
Wij hielden ons omtrent "een foto van 
duiven in de krant" iewat gereserveerd, 
doch werden tenslotte uitgenodigd een 
kijkje te gaan nemen van de prachtige 
diertjes, die op zoveel tentoonstellingen 
,,de hoogste prijzen" hadden gewonnen. 
We beloofden een bezoek en spraken af 
de fokker te voren te verwittigen van 
onze komst. 
Maandag in de loop van de dag belden 
we op en vroegen of ons bezoek gelegen 
kwam. 
"Of het voor ons niet bezwaarlijk zou 
zijn 's avonds te komen, want anders 

bakkers in de Stationstraat om ons op 
de hoogte te komen stellen van die 
mooie liefhebberij. 
Nu, we kwamen al aanstonds onder de 
indruk van de liefde voor het dier, zo
als alleen een fokker die kan koesteren. 
En onwillekeurig geraakt men in de 
greep yan het enthousiasme waarmee de 

. liefhebber over de kwaliteiten van zijn 
duifjes spreekt. 
"Duifjes" schreven we, maar toen we op 
uitnodiging het smalle trapje beklommen 
naar het platje, stonden we verbaasd te 
kijken naar de statige grote Hollandse 
kroppers. 
Nu kwam de trots van de fokker ten 
vo! le tot uiting : ,,deze is de kampioen
duif van de 228 inzendingen op de 2 1 c  
show, 5 ,  6 en  7 Januari t e  Rottenbm 
gehouden". 1 0  eerste prijzen werden 
met de kroppers en de pauwstaarten ge
wonnen. 

gant trippelend met opgeblazen borst, 
het kopje achterover. 
Kampioen 1950, beste jonge doffer, 
eigenfok. Ze wonnen het erelint en me
daille van Prins Bernhard voor de beste 
sierduif van een buitenlands ras op deze 
tentoonstelling. 
Daar volgde weer een opsomming van 
bekroningen te Roermond, Eindhoven, 
Gorkum en Dongen. Een kast vol prij
zen werd ons getoond. 
Er kwam geen eind aan de stroom van 
loftuitingen over de kwaliteit van de 
duifkes. 

De Verenigde Staten van Amerika vor

men een nog betrekkelijk jonge staat. 
Ook de buitenlandse politiek der U.S.A. 
vertoont nog de trekken der jeugd. On
stuimigheid, wisselvalligheid, a, -7.Plinl:( 
en enthousiasme hebben er om beurten 
de leiding. Onwetendl1cid Ó, l li :  , .c  
psychologie van andere naties helaas 
ook. Ondanks de uitstekende inliclHm
gendienst. Wie de Amerikaanse politiek 
in haar geheel beziet, wordt geboeid zo
wel door de oppervlakkigheid als door 
de naïviteit van haar drijfveren, alsook 
door het vaak grootse en onstuimige van 
haar idealen. 

ning Amerika bloed. Het bloed van zijn 
zonen, die op verre vreemde slagvelden 
stierven. • moesten de dagelijkse werkzaamheden

worden onderbroken" . . . . .  .

"Ik heb de grootste fokker van het land 
verslagen", en nu volgde de opsomming 
van de kleurslagen waarin gefokt wordt :  
bla uwzi lverroeken en  -bonte, geelzilver
roeken enz. 

En eindel ijk de kans krijgende om de 
heer Steenb;:ikkers eens een vraag te stel
len, hoe hij toch tot die l iefhebberij was 
gekomen, toen konden we een blik slaan 
in het gemoed van een mens die zich 
een stuk levensvreugde wiltle verschaf
fen binnen de muren van eigen woning. 
Dit, zo zei hi j ,  zou ik nu zo graag zien 
dat ook anderen wilden trachten te be
reiken. Daarom, beveel deze l iefhebberij 
eens aan in Uw krant. 

Monroe-leer. 
Ontbreekt het alzo in \V'ashington aan 
de politieke traditie, die de Engelse di
plomatie haar vaste koers geeft, aan het 
Europees idealisme van Parijs b.v., toch 
.tekent zich in de Amerikaanse politiek 
langzamerhand een duidelijke l ijn af, die 
waard is nader bekeken te worden, om
dat juist in de laatste week van 1950 het 
vasthouden aan of het afwijken van die 
lijn in geding is gekomen. 

_ Monroe herleeft. 
Deze verliezen waren oorzaak, dat in de 
Ver Staten de isolationisten, want die 
waren er nog alt i jd, weer de overhand 
kregen. Het echt Amerikaanse idealisme 
van \Vi ison vond in Europa geen gehoor. 
De vrede van Versailles vloekte met 
alles, wat hij zich gedroomd had. Als 
een gebroken man keerde \'<lilson terug 
om spoedig te sterven. En Amerika hield 
zich afzijdig van de Europese ruzies en 
van de Volkenbond, Wilson's eigen 
geesteskind ! 
Deze ongelukkige afzijdigheid is mede 
oorzaak geweest, dat het mogelijk was 
voor Hitler, de tweede wereldoorlog te 
ontketenen. Hij rekende n.l. op Ameri
ka's isolationisme. En het is de grote 
staatsmanswijsheid van Roosevelt ge 
weest, zijn volk van dit onheilspad af te 
brengen. En het bereid te maken, de 
wankelende democratieën van Europa te 
hulp te komen. Met welk gevolg, dat 
l igt nog vers in ons geheugen. 
Amerika kampioen der democratie ! Dat 
is de nieuwe lijn, door Wilson ingezet, 

Na de vrijheidsoorlog tegen Engeland 
was het Monroe, die aan de Amerikaanse 
houding tegenover Europa begrip en ge
stalte gegeven heeft. De Britten waren 
teruggedreven naar Canada. Fransen en 
Spanjaarden bezaten toen ook nog delen 
van het Noordelijke Amerikaanse vaste 
land. Een groot gebied was nog onver
deeld. Toen sprak president Monroe de 
stelling uit, die voortaan als "Leitmotiv" 
der U.S.A.-politiek gelden zou. Amerika 
zou zich verzetten tegen Europese in
menging op zijn gebied. De weg tot ko
loniseren · in Noord-Amerika werd voor 
<ie Europese machten verspe-,1. 

, en - na korte onderbreking - door 
Roosevelt met grote kracht en talent ge
maakt tot politiek ideaal van de over
grote meerderheid van het Amerikaanse 
volk. 

Intussen hadden de Staten zich over het 
prairieland uitgebreid naar net • erce 
Westen. De Spanjaarden werkten zij uit 
Californië ; zij kochten Nieuw-Orleans 
van Frankrijk en drongen het Spaanse 
Mexico terug tot de huidige grens. Zo
dat de U.S.A. voortaan vaste grenzen · 
ltad, die geëerbiedigd moesten worden. 
Toen vond echter ook een uitbreiding 
van. de Monroe-leer plaats. Allereerst 
in.--�eze. zin, dat -.de U.S.A. • zich niet 
wenst te mengen in Europese, althans 
niet-Amerikaanse conflicten. 

Isolatie. 
·we noemen deze gedragslijn het isola
tionisme. Oorspronkelijk ontstaan uit de
afkeer van het kolonialisme, waaronder
de Yankee's te lijden gehad hadden, 'was
de Monroe-leer nu geworden tot hoofd
regel der buitenlandse politiek van
Washington. Ook in andere zin vond de
·ieer practische toepassing. Washington
-steunde de Midden- en Zuid-Amerikaan
se staten in hun vrijheidsstrijd tegen
Spanje. Gaarne zou het heel het Weste
lijk halfrond verenigen in afzondering
van de overige wereld.

Afbuiging.
Toch is deze politieke lijn volgens de
Monroe-doctrine niet strikt volgehouden.
Cuba, Nicaragua en- de Philippijnen, op
Spanje veroverd, ,,bevrijd", zijn zelve
min of meer koloniën van Amerika ge
worden. En Alaska van Ruslands Czaar
gekocht, had • tot voor kort eveneens
geen vertegenwoordiger in de Senaat der
U.S.A. Dit was afwijking van het oor
spronkelijke standpunt. Vandaar ook,
dat de overige koloniën der Europeanen
op het Amerikaanse halfrond met rust
-gelaten werden. Frankrijk bezit nog altijd
verschillende eilanden, evenals Engeland
en Nederland. De drie Guyana's liggen
er ongemoeid, broederlijk naast elkaar.
Van verovering van deze gebieden door
andere mogendheden kan echter geen
sprake :z:ijn. Zij kunnen in geen andere
handen <!lvergaan dan in die van de Ver
enigde Staten. Zo werd Denemarken's
laatste bezit aan Washington verkocht.
En ook op Den Haag werd vaak aan
drang uitgeoefend onze Antillen over te
doen. Amerikaanse soldaten bescherm
den in de jongste· oorlog ons bezit op 
het Westelijke halfrond in Amerikaans
belang.

Wilson. 
Het was tijdens de oorlog van 1914-
1918, dat de politiek van het isolatio
nisme een geduchte knauw kreeg. En dat 
is te danken aan de Duitse duikboot
oorlog, de "rücksichtlose Krieg". Zij 
dreef de U.S.A. zo ver, dat Wilson de . 
oorlog verklaarde. Voor het eerst in de 
geschiedenis mengden de Ver. Staten 
zich in een Europees c_onflict ! • 
Deze oorlog maakte de U.S.A. rijk, ont
zaglijk rijk. Was het land tot dan debi
teur van Europa geweest, thans werd het' 
crediteur. Maar ook kostte de overwin-

Truman. 
Men spreekt in Amerika tegenwoordig 
van de "Truman-doctrine", de Truman
leer. Met deze laatste gedachte is met 
de oude M·onroe-leer van het isolationis
me volledig afgerond en verlaten. Harry 
Truman toch was het, die in het wereld
conflict met de communistische staten
groep onder leiding van Moskou de 
stelling koos : Amerika zal aan de ex
pansie der Sovjets overal op aarde de 
voet dwars zetten. Zo is de Amerikaan-
se buitenlandse politiek geworden "glo- • . 
be-politiek", de wereldbol omvattend. 

Oppositie. 
Deze gedragslijn leidde tot interventies 
op verschillende delen van de aardbol. 
De jongste in Korea. Het kan niet ont
kenä, dat de globe-politiek niet altijd 
met helder bewustzijn is doorgevoerd. 
Men zie het gedrag der U.S.A. tegen
over China en Indonesië. Deze fouten 
wreken zich verschrikkelijk. Korea kost 
Amerikaans bloed, heel veel bloed. En 
opnieuw steekt het isolationisme de 
kop op. 

Neo-isolationisme. 
Hoover, de oud-president der Ver- Sta
ten, hield een waarschuwende rede. 
Amerika heeft te veel hooi op zijn vork 
genomen. Joseph Kennedy, oud-gezant 
in Engeland, viel hem bij. Europa leunt 
op Amerika en spant zichzelf niet in. 
Washington voert zelfmoordpolitiek ! 
Walter Lippman, een invloedrijk jour
nalist, maande de regering zich ijlings 
uit Azië en Europa terug te trekken en 
zich te beperken tot verdediging van 
Amerika. Een groep oude en nieuwe iso
lationisten, zowel republikeinen als de
mocraten, vonden elkaar. Zij schenen 
onder de burgerij een snel groeiende 
aanhang te zullen krijgen, daar moede
loosheid, ontevredenheid en defaitisme 
zich van de naïeve Amerikanen snel 
meester maakte. Bijtijds heeft echter de 
regering te Washington deze gang van 
zaken gekeerd. Poster Dulles, republi
keins adviseur van het State Depart
ment, sprak ongetwijfeld namens heel de 
regering, toen hij de eis van Hoover c.s. 
verwierp en Truman's beleid verdedigde. 
Zijn woorden komen hierop neer : 

Tegenaanval 
is de beste defensie (dat heeft Europa 
ondervonden ! .  De U.S.A. moet dus in 
staat z.ijn een teg_enaanval op de com
munistische wereld te kunnen doen. 
Daarom moeten wij ons niet uit Europa 
en Azië terug trekken, maar er blijven. 
Wanneer de barbaren Europa onder de 
voet gelopen zouden hebben, zou Ame
rika niet meer in staat zijn zichzelf te 
verdedigen ! 

Blijven 
is dus het wachtwoord van Washington. 
De aanval van het herleefde isolationis
me is afgeslagen. Hopen wij, dat dit de 
laatste aanval geweest is. Tot heil van 
Europa ! Doch nawerking zal deze aanval 
zeker nog hebben in de vorm van hulp
beperking of voorwaarden. Wij in 
Europa moeten uit het gebeurde dan ook 
snel onze les leren. Deze : Leun nooit op 
vrienden, zelfs niet op de beste. Maar 
zorg, dat ge zelf staan kunt ! 
Verenigde Staten van Europa, wanneer? 

M. C. VERGERS.

Begri jpende dat "zaken voor vennaken
gaan", ook in de <luivenfokkerssport,
stemden we toe en zo stapten wij Maan
dagavond binnen bij de · heer Steen-

Toen kwamen de pauwsta;:irtjes aan de 
beurt. Lieve d iertjes koketterend met 
wijdgespreide gefriseerde staarten, arro-

Het is een schone l iefhebberij, die goed 
begonnen niet veel geld kost, ome.lat de 
uitgaven gedekt worden door de inkom
sten uit prijzenwinning. 

licrpl.1atst wel!(·n:i- font1cve 
datumvermelding 

ONDERTROUWD : 
Mr. JACQUES WERNER 

en 
Mr. LEX VAN SUSANTE 

HuweHjksinzegening op 16  
Januari 195 1  in  de  H.  Hart-
kerk te Boxtel. 
Gelegenheid tot gelukwensen 
1 -2 uur : Pastoor Erasstraat 8. 
Zeeland, Udenseweg 10. 
Boxtel, Stationsstraat 82. 

Mede namens mijn moedff,
broers en zusters betuig 

ik mijn oprechte dank aan de 
H.H. Geestelijken, Katholiek 
Thuisfront, Boxtelse Harmo-
nie en aan de buurtbewoners 
voor de hartelijke ontvangst 
bij mijn thuiskomst uit Indo-
nesië. In het bijzonder dank 
ik de buurtbewoners, vrienden 
en bekenden voor de aange-
boden cadeaux en bloemen. 

Dpi. so!d. J. E. v. Roosmalen 
Julianastraat 29, Boxtd. 

-

Net Meisje gevraagd voor 
halve dagen, Stationstraat 10 1 .  

Net R.K. Dagmeisje gevraagd 
tegen 1 Februari. J. de Ko-
ning, Pastoor Erasstraat 10. 
Te koop : Slachtvarkens ± 100 
kg geslacht, en gezaagde ka-
chelblokjes. Gemondseweg 5.  

Te koop : een 14 weken dra-
gend varken. Gr. Y. bij A. v. 
Erp, Uilenbroek 7 A. 
Te koop gevraagd : In goede 
staat zijnde wandelwagen, en 
handnaaimachine. Aanbiedin-
gen Molenstraat 1 9. 

Te koop : een toom V.L.-big-
gen en 'n partij canada-weide-
palen. W. van Nieuwburg, 
Langenberg 1 2. 
Te koop : zware biggen. L. 
Klompers, Eindhovenseweg 30. 
Te koop bij A. v. d. Sande, 
Kalksheuvel 53, gemerkte big-
gen en driftvarkens. 
Te koop : verchroomd koperen 
keukenpomp en pl.m. 10  m 
loden buis. Te bevr. Berg 
B 43a, Liempde. 
Te koop : Mantel-kachel gr. 
m., fornuis, 2 persoons ledi-
kant en 1 pits gasstel. Te be-
vragen J. v. Brabántstr. 10. 
Gevraagd wegens huwelijk 
der tegenwoordige een net 
dagmeisje bij J. Schellekens, 
Bur akker- 6. g 

DEN KSPORT 

HORIZONTAAL : 1 .  zuivelproduct ; 4. hande!ing; 7. rijdier; 1 0  deel 
van een badkamer, 12. opstootje ; 14. eikenschors 1 15. voorzetsel; 17. 
soort kreeft ; 19. vulkaan op Sicilië ; 20. door ondiep water lopen ; 22. 
niet smal ; 23. Russisch cavalerist , 24. breedvoerig ; 27. dekkleed ; 30. 
stuurinrichting ; 32. landbouw artikel ; 33. naaldboom 1 34. water in 
Utrecht; 36. plaats in Gelderland; 37. deel van een cirkel; 40. gebaar ; 
41 .uiteinde van de aardas; 42. soort filter. 
VERTICAAL : 2. familielid; 3. larve ; 4. rumoerig , 5. groet, 6. bijzon
der 1 8. plaats in W. Duitsland ; 9. onbedachtzaam ; 10. deel van een 
pl�nt , 1 1 . n;,dei , 1 3 .  tijdrekP"in'? , 16.  buurt bii Dedemsvaa•t ; 1 8. drink
gerei 1 19. uitbouw, '.21. zandheuvel, '.22. wasgelegenheid; 25. vermoeid, 
'..!ti. deel van een koeienmaag ; 28. schuur ; 29. plechtige belofte ; 3 1 .  berg
geit; 34. insecteneter; 35. stad in Frankrijk ;  38. ik ; 39. ontkenning. 

Oplossing vorige Puzzle 
HORIZONTAAL : 1. minst•eel 1 9. eer ;  10. eed , 12. rats ; 15 .  mier, 17. 
els 1 18 .  dop ; '.20. kim; 2 1 .  koper 1 '.24. mak , '.25. tas ; 28. leed ; 29. tooi ; 
3" •. , - ' '  ...,e� , 34. te�e' ,  37. e•;, , 39. mis ; 40. vee ; 42. norm; 44. 
nood, 45. iet, "7. aar, .,,8. samenstel. 
\, .._  .. . 1\..-J-\J-\L : ".J.. iecs .1. nes ; 4. ::,r. 1 5. re ; 6.Eem 1 7. edik 1 are ; l l . arm 1 

1 3 . a1s 1 14. kop , 16. eis ; 1 8. dok ; 19. pet; '.2 1 .  kadet; '.22. ratel , 23. elp 1 
'.24. met , 26. sop ; 27. min 1 3 1 .  rem 1 32. mes 1 33 .  pro 1 35. git; 36. Leo; 
37.ent1 38. aria , 40. vore 1 4 1 .  Ede 1 43. mem1 44. nat; 46. te ; 47. as.

Weer 
van 
bega�' 

is een nieuwe jaargang 
Gezin en Gezondheid" 
nen. Vraa0t dit gratis 
blad in onze zaak. maand 

Drogis 
terstra 

terij "De Molen", Rech
at 37. 

M evr. Voortman 
VIC. v .  ALPHENLAAN 6 

vraa gt voor een of twee 
n in de week 

1 Uu rwerkreparaties 
in één week klaar 

1 F. !:t!��ra����EN

Opticiën Horloger 

Oorlogsschade 
Wat kan ik  n og krijgen ? 
De nieuwe Wet biedt vele 
mogelijkheden, vooral voor 
hen, die 750/o, zowel als voor 
dic:gencn, die niet de vervan. 
gingsw.iarde o ntvingen. 

dage 

een _flinke Werkster i:
c

NË�Îi;ËN 

Raadpleegt vóór 24 Febr. 
1951 (anders is  het te laat) 

het Adviesbureau 

voor Oorlogsschade 
Zitdagen van Maandag t m. 
Vrijdag v.m. 9,12 uur in Caf� 
H. van Rco ij, Baroniestraat
75 Boxtel, door C. ESHUIS, 

GEVR AAGD 

e en NET MEISJE 
in gez i n  van twee personen. 

buitenshuis. Veel vrij . 
behandeling. Liefst uit 

o f  Liempde. 

Was 
Goede 
Esch 

Voo 
geb 

Brieven onder nr. 12, 
Molenstraat 19.  

. 

r meuwe en 
ruikte Meubels 

't YO ordeligste adres 

MEU BELHUIS P.C. 
Markt 23 
OOK INRUIL 

Aan 't zelfde adres gevraagd 
ke bergruimte Flin 

VEGHEL 

LEEN HOFL -\AN 6 
BOXTEL 

Alle belastingzaken, 
boekhoudi ngen, 

balansen. 
( Voorm. Ambtenaar Weder• Spreekuur : Vrijdag ll•l uur opbouw te Boxtel en 's,HerCafé H. v. Rooij .t.o.v. H. togenbosch.) Hartkerk. 

FIETSJONGEN GEVRAAGD 
leeftijd 1 5-18 jaar. genegen ook andere werkzaamheden 
te verrichten.  Flink loon. Aanbiedingen : 

Chem. Wasserij en Stoom,enerii "Den Dries"
RIJKSWEG 2 

MEUBILAIR LIEMPDE 

NOTARIS J. P. J .  VAN DER AVORT TE OIRSCHOT 
zal op Maandag 15 Ja�uari 195 1 des , namiddags 2 uur ten 
huize en ten verzoeke van de Heer A. C. van den Oetelaar 
te Liempde, Kerkeind A 108 b, 1 wegens emigratie 

PUBLIEK A CONTANT VERKOPEN: U lo 
als 

opt veerkrachtig kasten, dressoir, stoelen, tafels, haard, spiegels, pendulestel
uw voeten vakkundig !en, vloerzeil en wat verder te verkoop zal worden gebracht. 

Bezichtiging vanaf 1 uur n.m. op de dag van verkoop. zlln verzorgd door 

Med. Ged. Voetverzorgster 

Grinsven-v, Summeren 
MARKT 15  

Jo ,  Y, 

Teve na massaite, ateunzolen 
maat, elastieken kousen, 
te. 

naar 
etc. e 
Ook aan huis te ontbieden 

In  't ANKER 
H EERLIJKE 

wint er•Limonade siroop 
ote fles slechts 89 ot 
et 20 extra zegels 

gr  
m 

Vol op Margarine 
0 et 250 gram 3 

C. de Jong•v. Kempen
v. Hornstraat 1 2

M
EET MEER VIS 

V

o

0

md

5

at 

'

ze zo lekker is ! 

Statlonstr. 44 Tel 527

Ru bberlaarzen 
IN ALLE MATEN 

J A GEMEN 
Schoen• en

• e Sporthandel 
Stationstr. 14 • Boxtel • Tel. 296

.G EDURENDE ENKELE DAGEN • ' \ 

van een partijtje leesboeken 
1111 AAN ONGEKEND LAGE PRIJZEN 

Ziet onze etalage . en in onze winkel Boekhandel TIELEN Stationstraat

• 

► 



M aatcorsetten en 

Bustehouders 

uitatekende paavorm 

Corsetière F. de Groot 

A.s. DINSDAG 16 JAN•aanwezig bij P. Kluytmana, 
Baroniestraat 42 

Verder iedere Ic en 3eDinsdag van de maand 

BRILLEN 
F.P.v.Langen 

Stationstraat 62 
VAKOPTICIËN 
Leverancier voor alleZiekenfondsen. 

Accountantskantoor van 

H.CUPPEN
lid: Nederl. 6enootsc�ap ,. Accountants 

Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch 
Van Noremborghstraal 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraal 32, Tel 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

r---: KooPJEs � Gemeentelijk Waterleidingbedrijf ■ ■ ■ ■ ■■ ■ • ■ · ■ ■ 

1 -
E 

Dl: EZEkMAAND
. 

• 1 On d,nk, "" b;jtij d, .:�:!�'.:~, .. ,ijn in d, .... ■ 0 Pruim in g ■
•111A xt ra O O p J

■ 

e s �o
lo p en vorstp erio de nog tientallen watermeters stukgevroren. ■ ■v, Nogmaals dringen wij er bij U dan ook o p aan, bijtijds de BIJ B OV E N O E E R T

-, 0 stop kranen, die bij de meter zitten, op hun goe de werking te 
• • 

a. ,· n Dame S S C h Oenen 
"V b��i�d�led:nlei�?n;o:;\ed�a;pa:��meter goe d in te p akken en ■ Schoenhandel naast Gemeentehuis ■ 

g . � B! i:ei:n�n� �:�en belang, daar eventuele bescha diging voor R u b be r Ia a rs jes 
::.:: u, DIRECTEUR C::EMEENTE-BEDRIJVEN. ■ in alle maten voorradig ■ 

J A GEMEN 
Schoen• en

• • Sporthandal Aanvragen • Bouwvergunning ■ ■ ■ ■ 1111 ■ ■ ■ ■ 
TELEFOON 296 BOXTEL 

KOOPJES 

Wapent u tegen Griep 
Neem tijdig VITAMINE-C 

Met ingang van 1 Januari 1951 behoeven aan
vragen om een gemeentelijke bouwvergunning 
slechts in tweevoud te worden ingediend bij 
het gemeentebestuur. 
Aanvraagformulieren zijn steeds verkrijgbaar ten 
kantore van de Dienst van Gemeentewerken. 

Gemeentewerken Boxtel. 

Rattenbestrijding

Orgakinine, Kintinaco of ;:::======:;::;;:;::;;:;::;;:;::;;:;::;;:;:;;;;:;:;;;;:;::;;:;::;;::;:;;;;:;

Van 12 t.m. 15 Januari wordt in Noord.Brabant 
en Limburg een algemene actie gehouden ter be
strijding van de bruine rat ( ook wel rioolrat 
geht:ten). De bestrijding wordt geleid door de 
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen. 
Hebt u last van bruine ratten, verdelg ze NU.

AFLUKlN-C tabletten Als het gaat over Zaden of Bloemen Lokaasporties zijn verkrijgbaar ten kantore van de 
Meer weeratand voor uw kinderen door onze prima Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen Dienst van Gemeentewerken tegen f 0.25 per 10 st. 
NOORSE LEVERTRAAN à f 1.40 p. fles ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�Levertraan met Sinaasappelensmaak 
Vitamine druppels "D" en "A-0"
Halitran etc. 

Tegen hoest en verkoudheid 
het bekende tonicum voor de luchtwegen
PULMO-BAILLY à f 1.73 per fles, 
Alle soorten PRIMA OP.OP en tabletten

-

Profiteerde U reeds van onze opruiming? 

c+ J w� Woninginrichting
u. • QOXTEL 

Dinsdag 16 Januari om half acht 

Filn1avond 
in De Ark 

vertoond worden 

1. Een film over tiet Bevolkingsvraag-
stuk.

2. The people of Canada.

3. Een film over Australië.

Entrée slechts 25 cent. 

- Onze etalages brengen U
dan iedere dag een bekend
making welke artikelen onder
een speciale extra korting
vallen!

MAANDAG extra TRICOT aanbieding 
DINSDAG extra FLAN EL aanbieding 
WOENSDAG extra WOL aanbieding 
DONDERDAG extra BADDOEKEN 

aanbieding 
VRIJDAG extra LOPER aanbieding 

ZATERDAG 13 Januari 1951 

DAMES- EN HEREN REGENJASSEN 

dubbel poplin 39 00 
prima afwerking van 72.50 voor 

tp&iMf9a1WJM124 
't Is weer 

,,:J� den Ooieuaac'' 
Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK - BOXTEL 

Pr ima 

ROOKVLEES 

!.���!�� 35et 
naar llauza •• 3 g 
250 gr. voor et 

BORST• 

ULEVELLEN 

150 gram 25 
van 30 voor. . et 

Spaart de prachtige Cinderella (Assepoester) plaatjes verpakt in Albert Heijn's artikelen 

dàn1 ja dàn hoefde ik me 

niet om De Gruyter's 10 °/o 

korting te bekommeren. 

Maar nu, nu elke gulden een 

uitkomst is, ben ik 'n trouwe 

klant van De Gruyter. Voor 

elke tien gulden die . ik aan 

De Gruyter-artikelen besteed, 

krijg ik één gulden contant 

weer terug. 

Daar heb je wat aan! 

.,01 IJl 

L _J 

Heerlijke 
BISCUITS 



!Braêant' s Centttun 
No. 320 12 JAN. 1951 

R.K.J.B. Gemonde 
Dinsdag 16 Jan om half 8 lezing'door ir. 
\Vellen,, cons. voor de jonge boeren en 
2e secr. der N.C.B., over emigratie. Ver
wacht worden alle leden van Boeren
bond, Boerinnenbond en R.K.JB. Ge
noemde heer Wellen maakte in het afge
lopen i:iar een studiereis naar Canada 
en Amerib en kan dus zodoende a:in 
iedere belangstellende praktische en af
doende voorlichting geven. 

Nieuwjaarsbrief van 

Broeder Seraphlcus 
Gewoontegetrouw zond Broeder Sera
phicus (v. d. Heuvel) zijn nieuwjaars
wens voor de lezers van Brabants Cen
trum. 
Hij dankt tevens voor de bewijzen van 
medeleven, en geeft terloops een en 
ander van zijn bevinding omtrent de zen
dingen missiegoederen. 
Ook het beknopte overzicht van het 
Missiewerk is zeer interessant. 

Pontianak, 31 Dec. 1950. 
Nu het jaar 1950 weer ten einde raakt, 
en weldra 1951 zijn intrede zal doen, wil 
ik U allen een Zalig Nieuwjaar toewen
sen. Het jaar 1950 met al zijn lief en 
leed is weer voorbij, en als van avond 
de klok 12 uur slaat, gaan we weer 'n 
nieuwe tijd tegemoet. Moge het Nieuwe 
jaar voor U allen zijn een jaar van voor
spoed en geluk. Ik hoop dat 0. L. Heer 
U allen zijn Rijkste zegen zal schenken, 
over ieder van U persoonlijk, Uw huis
gezinnen en ondernemingen. Moge het 
nieuwe jaar vruchtbaar zijn voor U 
naar ziel en lichaam. 
Via Brabants Centrum, dat hier trouw 
verschijnt, heb ik in 't afgelopen jaar 
steeds met U meegeleefd. - Ik dank 
ook U allen voor Uw medeleven met mij 
en de Missie op Borneo. Voor 'n paar 
dagen terug mocht ik nog 'n blijk van 
medeleven ontvangen. De Boxtelse Mis
sienaaikring had mij via onze Missiepro
cuur te Tilburg 'n pak missienaaikring 
goederen toegezonden. Op de eerste 
plaats daarvoor dank aan de Dames van 
de Missienaaikring en verder aan allen 
die op de een of andere manier zich ver
dienstelijk maken voor de Missie. Har
telijk dank ook voor Uw gebed in 't af
gelopen jaar. 
Voor mij is 1950 een goed jaar geweest. 
Gelukkig heb ik met geen ziekten te

kampen gehad. 
Meerdere Missionarissen kwamen dit 
jaar voor het eerst naar de Missie, an
dere kwamen terug van verlof. Dit alles 
bracht voor mij dikwijls veel werk mee, 
omdat met de Missionarissen meestal 'n 
flinke zending missiegoederen arriveer
den. Eer die kisten goed en wel in ons 
bezit zijn moet er nogal wat heen en 
weer gelopen worden. De goederen 
kunnen als passagiersgoed zijnde meest-

al zonder betaling van Invoerrechten 
binnengehaald worden, maar dat lukl 
niet ahijd, en dan zijn �r n,)f? al wat pa• 
pieren voor nodig. Dehalve de i.;assa
giersgoederen komen er door het jaar 
nog extra zendingen. Deze vallen 
meestal niet onder vrije goederen, en er 
moet dan behoorlijk betaald worden eer 
ze vrij gegeven worden. De laatste tijd 
komt het nogal dikwijls voor dat de goe
deren wel aangebracht zijn, maar de kist 
niet meer aanwezig is, die is dan ver
splinterd aangebracht en komt dan ge
woonlijk niet tot in de opslagplaats. Ook 
gebeurd het nogal eens dat de kist wel, 
maar de goederen niet te vinden zijn, 
die zijn dan meestal in verkeerde handen 
terecht gekomen. Dan heb je weinig 
moeite maar veel schade. Dezer dagen 
moest ik 'n kist afhalen voor de Paters 
Passionisten welke ook in ons Vicariaat 
werkzaam zijn. De kist was aanwezig, 
maar de inhoud (een kerstgroep) was 
spoorloos verdwenen. St. Jozef en Maria 
waren slechts aanwezig maar beiden ont· 
hoofd. Ook geen bof. 
Toch hebben we over 't algemeen nog 
geen klagen. Van de laatste zending 
welke wij ontvingen, was alleen het hut
koffer geopend, en nog aan de verkeer
de kant, dat bleek gemakkelijker te 
gaan. Alle kleren benevens enkele waar
devolle artikelen waren verdwenen. 't Is 
beroerd, maar dan denk je weer, de rest 
is goed aangekomen, dus laten we maar 
tevreden zijn, anderen treffen het dik
wijls slechter. 
Wat het Missiewerk betreft in 't Vica
riaat Pontianak, Kalimantan-Barat (West 
Borneo) gaat het momenteel zeer goed. 
De Paters ondervinden geen hindernis 
bij hun werk. 
Het aantal katholieken is 't afgelopen 
jaar gestegen van 9200 tot 10750, dus 'n 
mooie aanwinst van 1550 katholieken. 
·ook op onderwijsgebied gaat het heel 
goed. De voertaal is nu Indonesisch. De
mensen vertrouwen hun kinderen toch 
nog heel graag toe aan de Broeders en
Zusters. Ook zijn er Broeders en Zus
ters verbonden aan de Middelbare en
Nijverheidsschool van de regering. 
De Zusters van Veghel hebben in 't af
gelopen jaar de eerste 6 Postulanten (5
Daja meisjes en 1 Chinees meisje) aan
genomen. 
In Njarumkop is de voorklas begonnen 
van het heropgerichtte Seminarie met 15 
leerlingen en weldra zullen we met de
hulp van 0. L. Heer een Seminarie kun
nen bouwen in bovengenoemde plaats. 
Ook zijn er plannen voor een Kweek
school voor onderwijzers, maar aange
zien het bouwen momenteel geweldig 
duur is, zal het nog wel 'n tijdje duren, 
eer de verlangens van Mgr. vervuld zijn. 
Ik wil jullie iets vertellen over de Daja 
statie en Missiecentrum Njarumkop. 
Deze statie ligt 12 km verwijderd van
Singkawang, de mooie Chinese statie. 
Njarumkop zelf is maar 'n kleine kam
pong, maar 't is vooral bekend in onze 
Missie, omdat daar 't centrum is voor
de Daja jeugd.

Er is 'n groot jongens internaat (kost
school). Een onderwijzersschool voor 
jongens en meisjes, die de lagere school 
doorlopen hebben, een lagere jongens
school en dan nog de voorbereiding voor 
het Seminarie. De Zusters hebben 'n 
lagere meisjesschool en meisjesinternaat. 
In vele Kampongs zijn er scholen met 
drie of vier klassen. Als er jongens en 
meisjes zijn die verder willen doorleren 
dan is voor hen Njarumkop de aange
wezen plaats. En velen zijn er, die in de 
kampong slechts door middel van de on
derwijzer iets leren over God of Gods
dienst, maar in Njarumkop het ware ge
loof vinden, zelfs aan de roepstem van 
0. L. Heer gehoor geven, en de eerste 
stap zetten tot het Priester- of religieus 
leven. 
Dierbare dorpsgenoten, ik eindig weer. 
Ik wens U allen nogmaals een Zalig 
Nieuwjaar en Gods rijkste Zegen. Dank 
nogmaals voor Uw gebed en blijf veel 
voor de Missie bidden, en ik mag U wel 
vragen extra voor ons Seminarie, opdat 
0. L. Heer speciaal de Missionaris mag 
zegenen, en vele Dajajongens mag roe
pen tot het H. Priesterschap. 

Over St. Tunnis met het 
verken, zijn tau en de 
Antonianen. 

We weten ·er weinig van. 

Antonius Abt is een van die Groten 
waarvan wij - doorsnee katholieken 
van vandaag - bitter weinig weten. We 
kennen hem als Antonius met het var
ken, we weten dat een schone oude beel
tenis van hem in de kerk van Esch staat. 
Misschien weten we ook, dat hij een 
kluizenaar was in de eerste tijden van 
het christendom, en heel misschien heb
ben we ooit gehoord dat zijn feestdag 
- 17 Januari - op verschillende plaat
sen met godsdienstige of folkloristische 
gebruiken gepaard gaat. 
Minder bekend is het, dat naast zijn on
afscheidelijk attribuut het varken, op tal 
van afbeeldingen van Antonius de T 
wordt aangetroffen, welke T naar het 
teken van de Griekse hoofdletter van 
die naam tau genoemd wordt. 
Practisch niet bekend is het, dat in de 
Middeleeuwen een orde van hospitaal
broeders van St. Antonius bestond. Zij 
worden Antonianen genoemd en waren 
in de latere Middeleeuwen over geheel 
Europa verspreid. 
Volkomen onbekend mag het geacht 
worden, dat naast de Antonianen die
zich aan verpleging wijdden, in de 14e 
en 15e eeuw ridderorden gesticht zijn 
zoals die van de Ridders van Sint An
tonius te Kleef en te Barbefosse. Nog , 
later ontstonden voorts niet-adelijke ge
nootschappen van St. Antonius. Zij
allen, de Antonianen, de ridderorden of 
commanderijen en de genootschappen 
ter ere van St. Antonius, droegen als 
kenteken in een of andere vorm de tau. 
De Antonianen droegen ze waarschijn
lijk op hun habijt of mantel, de ridders 
op een medaillon of in zuiver goud aan 

een koord om de hals, de leden van de 
genootschappen en de overige vereer
ders van Antonius droegen de tau als 
een insigne op de kleding. 
En de vereerders van Antonius waren in 
de Middeleeuwen talrijk, want Antonius 
is in die tijd een van de populairste hei
ligen geweest. Hij werd - en wordt 
nog - vereerd als patroon van slagers 
en leerlooiers en hij is de bizondere pa
troon ter bescherming van het vee. 
Van het bezoek dat Antonius bracht aan 
Paulus van Thebe is een schone legende 
bewaard gebleven. 

Wat betekent die tau eigenlijk? 
Deze enkele korte notities over Antonius 
Abt, roepen reeds talrijke vragen op. 
Wat betekent die tau eigenlijk? Waar 
komt ze vandaan? Welk verband is er 
tussen de Antonianen - die niet door 
Antonius Abt gesticht zijn! - en de 
Heilige kluizenaar? Wat is er bekend 
ove, hun kleding, hun arbeid en hun 
verspreiding over Europa? Wat was het 
doel van de ridderorden en van de ge
nootschappen ter ere van St. Antonius? 
Welke betekenis hebben andere attribu
ten van de Heilige zoals het varken, de 
ketting, de stok, het snoer en de klok? 
Over al deze en nog zoveel andere 
zaken zal de heer P. Noordeloos in de 
komende week spreken, als hij een in
leiding houdt voor de Heemkundige 

• Kring over "Sint Tunnis met het ver
ken". Jarenlang heeft de heer Noorde
loos, in Nederland èn daarbuiten, alles 
verzameld wat in de historie in betrek
king stond met Antonius Abt. Tien jaar 
geleden publiceerde hij reeds een artikel 
van 40 bladzijden over de legende van 
Antonius en Paulus, welk artikel hij met 
59 afbeeldingen en tekeningen - gro
tendeels uit eigen archief - illustreerde. 
Wij weten van Antonius Abt zo weinig. 
De Heer Noordeoos weet er - zoals de 
Witheer Pater Heyman mij eens verze
kerde - alles van. Moge het de heer 
Noordeloos als hij a.s. Woensdag in 
Boxtel komt, niet aan belangstelling 
ontbreken! ANTOON v.d. BRAAK. 

PAROCHIE-AGENDA 

2e Zondag na Driekoningen. 
14 Januari 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, om 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der Parochie, om kwart voor 8 
gel. jrgt. voor Jos Schellekens, in de 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Mari
nus van Hamond; om 9 uur gel. H. Mis 
voor Gerard Clemens en om half 11 de
Hoogmis gez. mndst. voor Christianus 
v. Breugel. 
Vandaag op Zondag 14 Januari zal Pater 
Aug. Raaijmakers in alle H. Missen zijn 
afscheidspredikatie houden met collecte 
voor zijn missie. Wij willen deze collec
te voor onze vertrekkende medeparo
chiaan ten zeerste aanbevelen. 
De 1 ste schaal zal voor hem gaan. De

2de schaalcollecte zal gaan voor de bij
zondere noden der Bisschoppen, welke 
wij eveneens in de milddadigheid der ge
lovigen aanbevelen. 
Hedenavmrd-om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
De meisjes uit onze parochie, die willen 
deelnemen aan de retraite te Uden van 
9 tot 12 Februari, kunnen zich nog op
geven op de pastorie tot en met 
Zondag a.s. 
Van Donderdag 18 Januari tot en met 
Donderdag 25 Januari wordt over de ge
hele wereld op aanbeveling van Z. H. 
de Paus de Internationale Bidweek ge
houden, om de bekering van alle niet
christenen en de vereniging van alle af
J,!escheiden christenen in de ene ware 
Kerk van Christus af te smeken. Wij 
sporen de gelovigen en heel bizonder 
de kinderen aan, om gedurende die da
gen zoveel mogelijk de H. Mis tot die 
intentie bij te wonen. 
Vandaag na de Hoogmis is het Maria
garde. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
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. 
Met Passie-Zondag, dit jaar 11 Maart, 

_zal de Plechtige H. Communie en Her
nieuwing der Doopbeloften plaats heb
ben voor degene, die in de 6de klas zit
ten of voor 1 Mei 1951 dertien jaar wor
den. Het godsdienstonderricht begint op 
Maandag 22 Jan. 
Woensdagavond om 8 uur godsdienst
cursus op de Burgakker. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Francisca Peynenburg-van Rulo; 
om half 8 gel. gef. jrgt. voor Johannes 
van de Schoot, Gertruda de huisvr. en 
Joannes de zoon; z. a. gel. jrgt. voor 
Christina v. d. Heuvel; om half 9 gel. 
H. Mis voor Antonius Schellen. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Thomas van Gerwen, Engelina 
de huisvr. en Theodorus de zoon en
Martina de dochter, om half 8 gel. H.
Mis voor Theodorus Bekkers-Heze
mans; z. a. rel. mndst. voor Maria van 
Hal; om hal 9 gel. H. Mis voor Johan
nes, Jacobus van Kempen. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Henricus Peijnenburg; om half 8 
gel. jrgt. voor de over!. ouden, van de 
familie Voermans; z.a. gel. H. Mis voor 
Wilhelmina Schellekens van de Ven; om 
half 9 gel. mndst. voor Adrianus 
Schepers. 
Hedenavond om 8 uur Godsdienstcursus 
voor 18 jarigen op de Burgakker. 
DONDERDAG: Vandaag begint de In
ternationale Bidweek; om kwart voor 7 
gez. jgt. voor Everdina van Mensvoort
v. Oirschot; om half 8 gel. H. Mis voor 
Maria de Koning-de Groot te St. Oeden
rode overleden; z.a. gel. H. Mis voor 
Martinus Giesbers; om half 9 gel. H. 
Mis voor Hubertus Josephus van Su
sante. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 



VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Joseph van Munster vanwege de 
Broederschap van 't H. Bloed; om half 8 
gel. H. Mis voor een bijzondere inten
tie en behouden thuiskomst; z.a. gel. jrgt. 
voor Jacobus Joh:mnes van Rooy; om 
half 9 gel. H. Mis voor Willem van de 
Brand. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor de overleden familie Grilis; 
z.a. gel. irgt. voor Hendrica de Bre.sser
van der Loo; 1-1. Hartaltaar gel. 1-1. Mis
voor de overleden familie Weyers; om
half 8 gel. gef. jrgt. voor Gerardus van
Ham en Catharina van Eyk de huisvr.;
om half 9 gez. mndst. voor Wilhelmina
Cordewin<lers.
Vandaag is er gelegenheid om te biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 tot
half 8.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen Bernardus Ludovi
cós Tromp geb. te Ncerbosch en won. 
te Nijmegen (St. Joseph) en Wilhelmina 
Elisabeth Petronella Raaijmakers, geb. 
en won. in deze parochie, waarvan he
den de 1 e afkondiging. 
Franciscus Adrianus Antonius Smits, geb. 
en won. par. H. Hart en Cornelia Ca
tharina van Liempt, geb. en won. in deze • 
parochie; Johannes en Henricus Petrus 
Kluytmans uit deze parochie en Chris
tina Teresia van Dongen uit Helmond 
(0. L. Vr.; Antonius Jacobus Johannes 
Loerakker, wed. van Maria Joanna van 
Geel, geb. te 's Bosch en won. in deze 
parochie en Johanna Henrica Maria ter 
Heine, geb. te Ensche<!é en won. te 
Hintham; Henricus Petrus van Weert 
uit deze parochie en Maria Lamberta 
Derkinderen uit Schijndel (Boschweg), 
waarvan heden de 2e afkondiging. 
Henricus Maassen uit Venlo en Catha
rina Hubertina Petronella Jacobs uit 
deze parochie, waarvan heden de 3de 
afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huweHjksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

2e Zondag na • Driekoningen. 
14 Januari 1951. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
verschaal" voor de kerk, de tweede voor 
de Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het 
"Santa Teresa" voor de meisjes in de 
kapel der Eerw. Zusters Ursulinen. 
Om kwart voor 12 is het H. Familie voor 
de jongens in de kerk. 
Vanavond is het om 7 uur LOF met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Donderdag - Feestdag van St. Petrus' 
Stoel te Rome. Dan begint de INTER
NATIONALE BIDWEEK, de jaarlijkse 
achtdaagse gebedsoefening over heel de 
wereld, zowel van katholieken als van 
niet-katholieken, ten einde God te sme
ken om de eenheid in de kerk te verkrij
gen. In deze gebedskruistocht trekken 
sinds 40 jaar voor het eerst sedert de 

Hervorming Protestanten en Katholie
ken in dezelfde liefde tot de Christus 
tesamen op onder hetzelfde motto "dat 
allen één mogen zijn". - Na de H.H. 
Missen wordt daartoe een kort gebed 
gebeden. 
N.B. Tenslotte vestigen wij nogmaals 
de aandacht op de retraite voor meisjes 
uit Boxtel en omgeving, welke te Uden 
wordt gehouden van Vrijdag 9 Febr. tot 
Maandag 12 Febr. Geeft U zo spoedig 
mogelijk op. De retraitepenning helpt de 
kosten verlichten. Opgave aan de pasto
rie. - Er wordt ook een Militieplichtige
retraite gegeven op Loyola te Vught van 
24-27 Februari. Jongens van de eerste
helft van lichting 51 worden verzocht
zich te melden op de pastorie.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn der pa
rochianen; 7 uur I. d. voor overleden
moeder; 8 uur 1. d. voor Theodora Bek
kers Heezemans v.w. de Broederschap
van de H. Bernardus; kwart over 9 I. d.
voor bijzondere intentie; half 11 Hoog
mis tot bijzondere intentie.
In de Wijk-kapel "De Burcht": kwart
over 7 1. d. voor overleden vader; half 9
1. d. tot bijzondere intentie; kwart voor
10 I. d. tot bijzondere intentie.
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Adrianus
Vlaminkx; zijaltaar 1. d. voor Theodorus
Barten; kwart voor 8 I. j. voor Adrianus
Dankers v.w. Echtg. en kinderen; zijalt.
1. j. voor Jan van der Zanden; half 9 1. d.
voor Henricus Paulus v. Schijndel.
DINSDAG: 7 uur 1. j. voor Henrica v.
Stekelenburg v. Duren; zijalt. 1. d. voor
Maria Kurvers-v. Nistelrooij; kwart voor
8 1. d. voor de overleden fam. v. Susan
te; zijalt. 1. m. voor Adriaan Karssema
kers; half 9 1. d. voor de overleden fam.
Werner; 10 uur solemnele gez. Huwe
lijksmis.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor overle
den moeder; zijalt. 1. m. voor Anna Ma
ria v. d. Ven-v. d. Boogaard; kwart voor
8 1. d. voor over!. fam. v. d. Hout-Heer
kens; zijalt.:' 1. d. voor Adriana v. d.
Linden-v. Erp; half 9 1. m. voor Adriana
Scheutiens-v. Dijk.
DONDERDAG: 7 uur gef. 1. j. voor
Wilhelmina Jonkers kwart voor 8 1. ·d.
voor Wim v. d. Laak; half 91. d. voor de
Heer en Mevr. v. Dijk-v. Oerle; half 10
gez. Huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur gef. gez. solemneel
jrgt. voor de Zeer Eerw. Heer Pastoor
Antonius de Kort; zijn ouders, broer en
zuster; kwart voor 8 I. j. voor Anna An
tonia Smetsers-v. Overdijk; zijaltaar 1. d.
voor Johanna Verbunt-v. Mechelen; half
9 1. j. voor Johanna v. Hees-Herebeek.
ZATERDAG: 7 uur 1. m. voor Maria de
Leijer-Fick; kwart voor 8 1. d. voor Pe
trus Smetsers, Antonia v. Overdijk z. e.
en Maria de dochter; zi)alt. 1. j. voor
Franciscus Wagenaars; half 9 1. m. voor
Hubertus Josephus v. Susante en Jos. v.
Susante de zoon.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
:2e Zondag na Driekoningen. 
14 Januari 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel-

zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Adrianus v. Gerwen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
Maria hsvr. van Antoon v. Griensven. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus v. 
Griensven. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor There
sia v. Griensven. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor de 
fam. v. Griensven-de Bever. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Gerardus 
Geerts. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Gerardus Geerts. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Marinus v. Grins
ven. Dinsdag mndst. voor Cornelia v. 
Helvoirt. Woensdag mndst. voor Wil
helmus v. d. Meijden. Donderdag H. 
Mis voor Francina Rijken te St. Mi
chiels-Gestel overleden. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

2e Zondag na Driekoningen, 
14 Januari 1951. 

De HH. Misse.n zijn om 7 uur voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; om half 9 jrgt. voor Johanna 
Bos-van Engeland; en om 10 uur de 
Hoogmis, als gez. mndst. voor Peter 
Hazenberg. 
Het eerste collecte-bakje gaat vandaag 
voor de eigen kerk, en het tweede voor 
de Bijzondere Noden. 
Na de Hoogmis vergadering van Vincen
tius in Orion: de leden van de St. Vin
centius-vereniging zullen deze week huis 
aan huis komen collecteren. 
Om half 3 Lof: na het Lof kinderfilm 
in Orion, enkel voor onze schoolkin
deren. 
MAANDAG: om half 8 wek. H. Mis 
voor Peter Hazenberg. 
DINSDAG: om half 8 wek. H. Mis voor 
Adrianus v. d. Schoot. 
Dinsdagavond om half 8 in Orion ver
gadering van de leden van de Katho
lieke Actie. 
WOENSDAG: om half 8 wek. H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige. 
DONDERDAG: dan begint de jaarlijkse 
Internationale Bidweek voor de hereni
ging der kerken: na de gestelde HH. 
Missen wordt het gebed van de bidweek 
voorgebeden. Om half 8 gez. mndst: 
voor Adrianus van der Sloot; en om 8 
uur de H. Mis tot intentie van de leden 
van de Godvruchtige Vereniging ter ere 
van de H. Theresia. 
VRIJDAG: om half 8 mndst. voor Jo
hannes Leijten. 
Om half 9 komen de kinderen van de 
3e klas te biechten. 
ZATERDAG: om half 8 H. Mis voor 
Gerardus van Oers te Esch overleden. 
Des middags wordt er biechtgehoord van 
3 tot 4 en van 6 tot 7 uur. 
De gebeden worden verzocht - 30 
dagen - voor Gerardus van Oers te 
Esch overleden, voor Johanna de Werd
Habraken te Oirschot overleden, en voor 
Theodora Bekkers-Hezemans in de pa
rochie van het H. Hart overleden; als
nog voor een noveen ter ere van de H. 
Theresia, voor een zieke. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

2e Zondag na Driekoningen. 

14 Januari 1951. 

ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Bar
bara Joh. Heykants; 8 uur 1. m. voor alle 
gesneuvelde Neder!. militairen in In
donesië namens soldaat Pijnen burg;· 10 
uur de hoogmis tot welzijn der parochie; 
3 uur Lof, daarna jongens-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor de 
Zeereerw. Heer Theod. v. d. Laar; half 
8 z. j. voor Corn. v. Schijndel; 8 uur 1. 
mndst. voor Petronella Frans Vinger
hoets. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
Oerlemans; half 8 z.a. j. voor Johanna 
Corn._, v. Schijndel; 8 uur 1. mis voor 
Adriana Petrus v. Rooij te St. Oeden
rode overleden. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Christ. 
v. Dijk; half 8 z. i. voor mej. Wilhelmina
Reinier v. Schijndel; 8 uur 1. j. voor
Corn. v. Heerebeek.
DONDERDAG: 7 uur z. i. voor Wil
helmina Christ. v. Dijk; half 8 z. j. voor
Joh. v. d. Laar; 8 uur 1. j. voor Com. v.
d. Velden.
VRIJDAG: 7 uur z. ;. voor Laur. v. d.
Velden; half 8 z. i. voor Adriana Joh.
v. d. Laar; 8 uur 1. j. voor Johanna Corn.
v. d. Velden.
ZATERDAG: 7 uur' z. j. voor Corn. v.
d. Vleuten; half 8 z. j. voor Joh. v.
Kempen; 8 uur 1. j. voor Petronella
Mart. Quinten.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur 1. j. Jan Quinten: 10 uur
z. j. voor Joh. v. d. Vleuten, Hendrica
en Johanna Maria de hsvrouwen. 

In de Kaoel der Eerw. Zusters: 
Maandag tot Donderdag 7 uur 1. m. voor 
Antoon v. d. Velden v. w. Kerkeind. 
Vrijdag tot Zondag 7 uur 1. m. voor 
Theo van Hal enz. v.w. Velder en Vre
likhoven. 
Van 18 tot 25 Januari de internationale 
bidweek voor de bekering aller niet
christenen en de hereniging van alle af
!!escheiden christenen met de éne ware 
Kerk. 
Aan de kerkdeur collecte voor de medi
sche Missiehulp. 
30e voor Adriana v. Rooy te St. Oeden-
rode overleden. 

PA�. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
:2e Zondag na Driekoningen. 

14 Januari 1951. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof; na 
het Lof een lied. 
Dinsdagavond om half 8 Lof met preek 
tot voorbereiding van het feest van de 
H. Antonius Abt. We verzoeken onze
parochianen dringend deze oefening bij
te wonen.
Woensdag, feestdag van de H. Antonius
Abt, om 7 uur pl. gez. H. Mis aan het

altaar van de Heilige voor 't welzijn van 
het vee. Alsdan zal een schaalcollecte 
gehouden worden voor de versiering van 
het altaar en het beeld van de Heilige. 
Woensdag zullen de kinderen van het 
4de, 5de, 6e en 7de leerjaar komen 
biechten. Donderdag onder de H. Mis 
van half 8 zullen ze gezamenliiJ<: com
municeren. 
Donderdag begint de internationale bid
week. Gedurende de internationale bid
week iedere avond om half 7 Lof met 
Rozenhoedje. Na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Johannes Rutten; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Chris
tiaan van Dongen; 8 uur mndst. voor 
Johannes Rutten. 
DINSDAG: half 8 jrgt. vo :r Johannes 
Rutten; 8 uur H. Mis tot Bijz. Intentie. 
WOENSDAG: ZEVEN uur pl. gez. H. 
Mis ter ere van de H. Antonius Abt 
voor 't welzijn van het vee; 8 uur 
jrgt. voor Henrica van Vessem. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Johannes Rutten; 8 uur mndst. voor Jo
hannes Josephus van Oers. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
van den Braak; 8 uur H. Mis voor Chris
tiaan van Dongen. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Wil
helmina Konings-v. d. Laar; 8 uur jrgt. 
voor Petronella Maria van Schijndel
Sleutjes. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Gerardus Jo
sephus van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 14 Januari. Tweede Zondag na 
Driekoningen. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
Deze week Woensdag, Donderdag en 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
Vanaf Donderdag 18 Januari tot Don
derdag 25 Januari wordt over de gehele 
wereld de internationale Bidweek gehou
den voor de hereniging der kerken. Deze 
intenties worden U zeer bijzonder aan
bevolen. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Jo
hannes van Erp te Vinkel overleden; om 
half 9 voor Hans Janssens; om 10 uur 
voor Mevrouw Macklenberg. 
MAANDAG: om 7 uur voor een over
leden priester; om half 8 voor George 
Windstosser. 
DINSDAG: om 7 uur voor overleden 
Pater Schmier; om half 8 voor Johannes 
Jacobus van Kempen. 
WOENSDAG: om 7 uur tot ·intentie 
van de Voortplanting des Geloofs; om 
half 8 voor Caspar van den Aker. 
DONDERDAG: om 7 uur voor de bloei 
der Afrikaanse missiën; om half 8 uit 
dankbaarheid. 
VRIJDAG: om 7 uur voor Johannes van 
Boxmeer. 
Zaterdag om 7 uur tot bijzondere in
tentie. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Voorlichting inzake emigratie 
Het vraagstuk emigratie verwekt zowel 
onder de wereldlijke als geestelijke auto
riteiten ongerustheid, al lijkt het woord 
emigreren een lokroep in Nederland, zo 
verklaarde Kapelaan Verhagen in zijn 
betoog over de noodzaak van emigratie 
voor ons volk en de betekenis ervan. 
Het is niet meer als voor enige jaren 
terug dat mensen, voor wie de vader
landse grond te warm onder de voeten 
werd, of die in ons land mislukt waren, 
naar andere werelddelen oversteken. 
Neen, thans is het wegens gebrek aan 
bestaansmogelijkheid noodzakelijk ge
worden dat velen uit ons overbevolkte 
land uitzien naar bestaansmogelijkheden 
in de wereld. 
De gedachten dat er iets moet gebeuren 
Iaat velen onder ons niet meer los. 
Emigratie is een oplossing, doch houdt 
voor de emigrant veel in. Het is een 
blijvende verandering, die een radicale 
ontworteling aan land, provincie, dorp en 
cultuur meebrengt. 
Emigratie is een noodzaak en het be
volkingsvraagstuk is de oorzaak van de 
uitzwervingsdrang. 
Nederland is vol. 
Bedroeg de bevolking in 1900 5 millioen, 
nu in 1951 is ze uitgegroeid tot ruim to 
millioen, en men schat voor 1970 11.6 
millioen. 
Voor Brabant, waarvan de bevolkings
aanwas groter is dan van overig Neder
land, is de toename meer dan 23% 
sterker. 
Telde de bevolking in 1941 1.242.000 in 
1950 was dit 1.740.000. 
De industriesteden Eindhoven en Tilburg 
namen in de laatste 50 jaren toe met 
respectievelijk 98000 en 79000 inwoners. 
Is aan deze cijfers niet alle waarde te 
hechten, wel staat vast dat Nederland 
de sterkste toename heeft van alle lan
den, en dat Brabant de kroon spant van 
ons land. 
Ons land, dat oorspronkelijk in hoofd
zaak agrarisch was, is topvol. 
Wat dit alleen al voor de boerenstand 
betekent is af te leiden uit het grote 
aantal jonge boèren, voor wie er gee� 
kans is zich te vestigen met een bedrijt. 
Alleen in Brabant wordt een cijfer van 
8000 genoemd, jonge boeren van 21 tot 
30 jaar, die nooit in hun beroep een 
bestaansmogelijkheid kunnen vinden om
dat jaarlijks 250 ha grond aan de land
bouw worden ontnomen voor de huis
vesting der bevolking. 
De problemen emigratie en industialisatie 
zijn geen gevolg van fouten uit het ver
leden, doch zijn ontstaan omdat ons volk 
christelijk is gebleven in leven. 
De vraag is nu, voor wie emigratie een 
uitkomst zou kunnen zijn om zich in een 
ander land een bestaansmogelijkheid te 
kunnen veroveren. 
In het algemeen zijn jonge mensen het 
best in staat de grote stap te wagen, 
mede omdat zij een beter aanpassings
vermogen bezitten en geneigdheid offers 
te brengen voor de opbouw van hun 
toekomst. 
Emigreren moet niet geschieden uit ma
terialistische overwegingen , om hopen 
geld te verdienen, want nergens ligt rijk
dom voor het grijpen. 
Bestaansmogelijkheden zijn evenwel in 
Cana�a groot, doch de moeilijkheden 
moeten in het nieuwe land niet worden 
onderschat. 
Jonggehuwden, die zich goed willen 
voorbereiden, en ook wel gezinnen met 
opgroeiende kinderen, voor wie meer 
zekerheid in de toekomst moet worden 
verschaft, komen wel voornamelijk in 
aanmerking voor emigratie. 

Van de vaders en de moeders is het 
evenwel een zwaar offer, dat zij voor 
hunne kinderen brengen. En het zijn 
vooral de moeders die in deze het zwaar
ste offer voor hun kinderen brengen. 
Ter illustratie hiervan gaf spreker zijn 
ervaring met een moeder van een gezin 
met to kinderen, die op de vraag waar
om zij gingen emigreren ten antwoord 
gaf: ,, Wij weten wel, dat we daar 
nooit de aard zullen krijgen, maar wij 
doen het voor de kinderen". 
In de bereidheid om zuke offers te bren
gen, om als het ware in ballingschap te 
gaan voor de kinderen, daarin ligt de 
kracht voor welslagen besloten, zo was 
de conclusie van spreker. 
En wie zal de mogelijkheid niet zien, dat 
ons volk zo rijk aan traditie en innerlijk 
leven niet geroepen is om door het een
voudige voorbeeld van zijn christelijke 
levensbeschouwing invloed te hebben op 
andere volken, en zo een steun zouden 
kunnen worden voor de Kerk in haar 
verbreiding over de wereld? 
De film over Canada, die vervolgens 
gedraaid werd, gaf een globaal beeld van 
het land. In flitsen werd een indruk ge
geven van industriële outilage en bedrij
vigheid, werkwijzen in prairiegebieden 
en reeds gecultiveerde streken, het leven 
op het land en in de steden. 
Dan behandelde kapelaan Verhagen in 
een tweede optreden de aard en menta
liteit van het volk in Canada en belichtte 
de vestigingsmogelijkheden in de diverse 
provincies, de godsdienst-mentaliteit, de 
woongelegenheden, lonen en sociale 
voorzieningen, benevens de aantrekke
lijkste gebieden en de regeringspolitiek 
inzake de toewijzing van exploitatie-ge
bieden. 
Een en ander was voor hem aanleiding 
te wijzen op het missionele karakter van 
de Katholieke kerk in de verschillende 
streken, waar het zelfs mogelijk is dat 
men soms in geen twee maanden een 
priester kan ontmoeten. 
Spreker wees hierbij op de dringende 
noodzaak voor Katholieke emigranten 
om van hun gezin als het ware een hei
ligdom van de Kerk te makFn met een 
intense huiselijke godsdienst. Dit vooral 
eist van elke emigrant een zeer ernstige 
voorbereiding .. 
Deze noodzaak is evenwel een weldaad 
voor de emigrant, die bij de aanpassing 
aan aard en mentaliteit van het volk in 
zijn godsdienstbeleveing de kracht zal 
vinden het goede over te nemen en het 
kwaad te vermijden. 
Met enige goede raadgevingen met be
trekking en in verband met de voorbe
reiding besloot kap. Verhagen zijn in
formatief betoog, waarna een paradijse
lijke film werd vertoond van Australië. 
De heer Puyenbroek, directeur van de 
Gewestelijke Arbeidsbeurs gaf daarna 
een lezing over Australië en Nieuw
Zeeland met de bijzonderheden omtrent 
de formaliteiten die vervuld moeten wor
den alvorens men kan emigreren en een 
opsomming van de subsidies, die door 
de Nederlandse staat worden verstrekt 
voor het vertrek, en die welke Australië 
toewijst bij aankomst. 

De subsidie is een schenking, die niet 
terugbetaald behoeft te worden. 
Er komen voor in aanmerking ten aan
zien van Australië: 
a) ongeschoolden, die in de nabije toe
komst voortdurend met werkloosheid te 
kampen zullen hebben; 
b) geschoolden, die een beroep uitoefe
nen, waarin de werkgelegenheid in ver
houding tot het aantal beroepsbeoefe-

naren zichtbaar vermindert; 
c) geschoolde en ongeschoolde hoofden
van grote gezinnen en geschoolde en on
geschoolde hoofden van jonge gezinnen.
De beslissing omtrent de aanvraag voor
subsidie ligt bij een daartoe in het leven
geroepen commissie.
Subsidie wordt alleen dan gegeven, wan
neer de financiële omstandigheden van 
de aanvrager dit noodzakelijk maken en
een beletsel zouden vormen om emi
gratieplannen te verwezenlijken. Nooit
wordt er toe overgegaan om de volledige
onkosten over te nemen. De Regering
verwacht van iedere serieuze candidaat
een bijdrage. Hoeveel men zelf moet be
talen is hier niet te zeggen, daar elk ge
val afzonderlijk wordt bekeken.
In het algemeen wordt van een aspirant
emigrant verwacht, dat hij betaalt:

a) boordgeld,
b) landingsgeld,
c) een principiële bijdrage m de 

overtochtkosten,
d) alle bijkomende kosten.

Het boordgeld is het bedrag, dat men 
nodig heeft om kleine consumpties te 
kunnen nemen tijdens de zeereis, die 
ongeveer zes weken duurt. Het bedrag 
voor eenlingen is vastgesteld op 50 gul
den, voor gezinnen 50 gulden plus 10 
gulden voor elk gezinslid. 
Het landingsgeld. Om er zeker van te 
zijn, dat de emigrant bij aankomst in 
Australië althans beschikt over zodanige 
geldmiddelen, dat tenminste de aller
eerste en allernoodzakelijkste uitgaven 
kunnen worden bestreden, verplicht de 
Australische Regering iedere emigrant 
tot het bezit van f 25 in Nederlands 
geld ruim 210 gulden en voor gezinnen, 
onverschillig hoe groot f 50, in Neder
lands geld ongeveer 430 gulden. 
Een principiële bijdrage is afhankelijk 
van de financiële draagkracht van de aan
vrager en ze wordt bepaald door de 
zoëven genoemde commissie. 
Alle bijkomende kosten mogen niet wor
den onderschat. Zij behelzen de kosten 
van medisch-onderzoek, röntgenfoto, 
paspoort en visum, reiskosten naar den 
Haag, reiskosten naar de haven van 
vertrek, verzending van de bagage naar 
de boot en verzekering van de bagage 
enz. enz. 
Voor diegenen, die tijdens de laatste 
oorlog in werkelijke militaire dienst zijn 
geweest gedurende de periode van to 
Mei 1940 tot 16 Augustus 194 5, of be
wijzen kunnen overleggen, dat zij ge
durende deze tijd actief en bonafide 
hebben deelgenomen aan het onder
gronds verzet gelden speciale regelingen. 
De aanmelidng voor emigratie geschiedt 
op het Arbeidsbureau. Landbouwers 
kunnen voor wat Canada en Brazilië 
betreft ook terecht bij hun organisatie, 
de N.C.B. 
De aspirant-emigrant moet zorgen voor 
werkgeversverklaringen, bewijzen van 
goed gedrag en eerlijkheid en betrouw
baarheid, hij moet zich laten keuren, 
röntgen en pasfoto's moeten worden ge
maakt. Kortom een heel dossier van 
gegevens, dat naar de Stichting Land
verhuizing Nederland wordt opgezon
den. 
Nadat het gezin is opgeroepen door de 
Ambassade van het land waarheen men 
wil emigreren, worden de vertrekpapie
ren overhandigd. Intussen heeft men 
dan ook contact opgezocht met een reis
bureau, via het belastingkantoor een 
aanvraag ingevolge de deviezenbeschik
king emigratie aangevraagd en voor een 
paspoort zorggedragen. 

* * *

De heer Valks, die namens de drie 
Standsorganisaties de leiding van deze 
voorlichtingsbijeenkomst had, dankte 

allen die hun medewerking hadden ver
leend. 
Eventuele belanghebbenden voor emi
gratie wees hij op de mogelijkheid om 
bij voldoende deelname een voorberei
dingscursus te doen geven in Boxtel. 
Hij zegde adspirant-emigranten de volle 
medewerking toe van de Standsorganisa
ties, voorzover deze behulpzaam kun
nen zijn. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

Zondag 21 Januari 

Dokter G. C. Wentholt 

Stationstraat 86 Telefoon 378 

Herverdeling van de Aarde 
VREEMDE VOLKEN GRIJPEN NAAR 

DE MACHT. 

Waar ligt de oorzaak ? 
De opkomst van nieuwe staten in Azië 
zoals Indonesië en India en de successen 
van de Chinese legers op Korea hebben 
het superioriteitsgevoel van de Westerse 
mens een geduchte knauw gegeven. Meer 
dan ooit kunnen wij er van overtuigd 
zijn, dat de Westerse mens een moeilijke 
tijd tegemoet gaat. Is onze energie uit
geput? Is dit een teken van degeneratie? 
Welke factoren moeten als doorslagge
vend worden beschouwd bij de vergelij
king van verschillende volkeren en 
rassen? 
In Europa hebben de rassen-theorieën 
nooit veel opgang gemaakt. In de tijd 
van de Joden-vervolgingen is dit duide
lijk gebleken. Maar toch schrikt menig
een op bij het vernemen der Chinese 
successen op Korea. Zo niet bewust dan 
leeft toch in ons onderbewustzijn bij de 
meerderheid der mensen in West-Euro
pa en Amerika de gedachte dat wij in
telligenter zijn dan de negers en Oos
terlingen. 
Wij zullen ons moeten realiseren dat 
dit een waandenkbeeld is. Men denke 
maar eens aan de eeuwenoude Chinese 
cultuur. De Chinezen konden al lezen 
en schrijven lang voordat wij enig begrip 
hadden van wetenschap en kunst. De 
Chinese staatkundige organisatie was 
reeds perfect in een tijd toen men in 
West-Europa nog nauwelijks mocht spre
ken van een stamverband. 

Het klassieke voorbeeld van rassenon
derscheid is meestal dat tussen negers en 
blanken. Het intelligentiepeil van negers 
wordt over het algemeen veel lager aan
geslagen dan dat der blanken. Van deze 
theorie is geen enkel bewijs voorhanden. 
Er zijn nog maar weinig onderzoekin
gen gedaan op dit gebied maar niets 
wijst op de waarheid van onze opvattin
gen. Wel werd er dikwijls bij vergelijking 
tussen blanken en negers bij de laatsten 
een zichtbaar geringere intelligentie ge
constateerd, doch men vergat dan een 
oog te slaan op de veel geringere oplei
ding, die de negers over het algemeen 
genoten hebben. 
In Amerika is men het verst met deze 
onderzoekingen gevorderd, omdat daar 
negers en blanken naast elkaar leven. Bij 
het peilen van het intellect van recruten 
voor de militaire dienst bleken de negers 
geenszins de minderen te zijn van blan
ken, wanneer men in aanmerking nam 
de opleiding, die de verschillende aan 
een test onderworpen personen hadden 
genoten. De neger-jongens uit welvaren
de gezinnen deden in niets onder voor 
de blanken uit gelijksoortige kringen. 
Wanneer men dus in de toekomst de 
ontwikkeling van de tot nu toe achter
lijke gebieden in Afrika ter hand gaat 
nemen, mag men verwachten, dat na ver
loop van tijd een groot deel van de ach
terstand met het Westen in die gebieden 
zal worden ingelopen. 
De volkeren, die in andere streken der 
aarde wonen dan wij, hebben dikwijls 
een andere kijk op de vraagstukken van 
wetenschap en cultuur. Dat is niet ver
wonderlijk want de afkomst, de omge
ving, de klimatologische omstandigheden 
waaronder men leeft, drukken hun stem
pel op de mens. Dezelfde verschillen in 
energie en activiteit kan men bij ons 
aantreffen in de verschillende lagen van 
de bevolking. Zo prikkelen annoede en 
benarde omstandigheden dikwijls tot gro
te prestaties. Niets wijst er op, dat jaren
lang in armoede en verdrukking leven
de volkeren, niet plotseling tot grootse 
daden in staat zullen blijken te zijn. 
De grote welvaart in de Westerse we
reld zou ons wel eens tot een gezapig en 
met moeheid geslagen werelddeel kun
nen hebben gemaakt. Dat klinkt voor 
ons niet erg verheffend en wanneer dit 
zo is moeten wij dit als een nadeel en 
als waarschuwing zien. Anderzijds kan de 
frisse kijk van jonge volkeren op tal van 
problemen, waarmee wij nu nog worste
len wellicht er toe leiden, dat zij door 
hun frisse energie een groot aandeel krij
gen in de toekomstige vooruitgang der 
mensheid. Dit is een niet te onderschat
ten voordeel, dat wij zeker niet moeten 
verwerpen. 

Theorieën zonder bewijzen. 
Zeer dikwijls laat men het klimaat een 
rol spelen bij de verklaring van de 
machtsontplooiing der verschillende vol
keren in de loop der geschiedenis. De 
temperatuurswijzigingen bij het voort
schrijden der eeuwen lopen op merk
waardige wijze parallel met de opkomst 
van nieuwe grote mogendheden. In de 
ruim negentien eeuwen van onze jaar-

telling heeft de warmtegrens zich van 
Zuid naar Noord en omgekeerd ver
plaatst. 
In de jaren van 800 tot 900 na Christus 
werd de temperatuur in Scandinavië veel 
gunstiger dan voordien. Juist in deze 
periode zien we de geweldige machtsont
plooiing van de Noormannen. In onze 
streken zou de temperatuur in die dagen 
te hoog zijn geweest om tot grootse da
den te geraken. Wij kregen onze kans 
later toen de warmtegrens zich weer 
naar de evenaar verplaatste en Noord
Europa opnieuw in een koudegordel be
vangen werd gehouden. Deze periode 
valt dan samen met de renaissance, ter
wijl ook de grote ontwikkeling van han
del en iets later de industrie in onze 
landen uit dit tijdperk dateren. Wij zien 
dan het Midden-Oosten in betekenis 
achteruit gaan en Spanje en Portugal als 
wereldmachten in het niet verzinken. De 
temperaturen zouden in die landen te
veel opgelopen zijn. Het klimaat in 
Zuid-Europa zou te warm zijn gewor
den om de daar levende volkeren vol
doende te inspireren. 
Op dezelfde wijze constateert men wel 
voor het heden een te grote warmte in 
West-Europa en de Ver. Staten. Inder
daad zijn de laatste jaren in onze stre• 
ken opmerkelijk warm geweest. De pu
blicaties van weerkundigen over de kli
matologische gesteldheid van Nederland 
in 1950 wijzen er op dat het verstreken 
jaar voor ons wam1 en vochtig is ge
weest. 
Hieruit zou men dan moeten conclude
ren dat wij door de verplaatsing van de 
wam1tegrens zo langzamerhand in eer.
semi-tropische gordel geraken, die onze 
activiteit remt en een einde maakt aan 
de periode van overheersing der wereld 
door Westerse landen. De gunstige kli
matologische gordel zou zich nu meer 
Noordwaarts bevinden en de verklaring 
geven van de machtsontplooiing door 
Rusland momenteel aan de dag gelegd. 

* * *

Voor de bovenstaande theorieën zijn 
even min nog bewijzen geleverd als 'voor 
de rassen-vooroordelen. Het lijkt er op 
alsof deze dikwijls ingewikkelde en met 
veel vernuft opgebouwde redeneringen 
worden opgezet om een bestaande toe
stand te rechtvaardigen en aan de ver
antwoordelijkheid der mensheid te ont
trekken. De ontmaskering van de rassen
theorie is misschien voor ons ontmoedi
gend, evenzeer mag een critische be
schouwing van de klimaatstheorie ons 
bemoedigen. 
Veel meer is aannemelijk, dat de wonde
ren der techniek, die in de laatste 
eeuwen langs wetenschappelijke weg zijn 
ontwikkeld, langzamerhand over de we
reld worden verspreid, zodat een steeds 
grotere groep van volkeren daarvan kan 
profiteren. Deze hulpmiddelen maken 
een snelle opkomst van achteropgeraak
te volkeren mogelijk, waardoor een 
zekere hergroepering in machtsverdeling 
over de aardbol zich in betrekkelijk kor
te tijd voltrekt. 

A.G. H. 

E. H. B. O. 

IS DIT VOOR U? 

Reeds enige tijd worden voorbereidin
gen getroffen om ook in de Gemeente 
Boxtel te komen tot oprichting van een 
afdeling van de K.N.B. v. E.H.B.O. Deze 
Bond, die zich speciaal toelegt op het 
geven van • E.H.B.O.-cursussen, heeft 
reeds in meer dan 300 plaatsen in ons 
land een afdeling. 
Natuurlijk kan en mag Boxtel ook op dit 
gebied niet achterblijven. 
Dagelijks eisen, zowel het verkeer, als de 
industrieën hun slachtoffers, zodat het 
van groot belang is, dat er overal men
sen paraat zijn om bij dergelijke gebeur
tenissen de helpende hand tebieden. 
Doch ook bij huiselijke ongevallen, is on
middellijke hulp dikwijls van het groot
ste belang. 
Op Maandag 22 Januari a.s. zal in de 
bovenzaal van "De Ark" 's avonds te 
8 uur een propaganda-oprichtingsverga
dering gehouden worden. Iedereen vanaf 
de 17-jarige leeftijd is daar van harte 
welkom. 
Vanaf deze plaats sporen wij de lezers 
gaarne aan om die avond te bezoeken en 
zich als lid van de dan op te richten af
deling op te geven. 

Missie Thuisfront 

Op de uitvaart van Theodora Bekkers
Heezemans, door Jantje Maas opgehaald 
voor de Missie van Sr. Maria de som 
van f 17. - Dank aan de milde gevers. 



Emigrant, 

Wanneer iemand iets groots onderneemtof een gewichtige stap zet in zijn leven,zal hif ongetwijfeld zich van te vorenbezinnen op hetgeen hij gaat doen. Hijmag er wel eens over nadenken vooralwanneer er grote gevolgen uit voortvloeien voor hem en zijn nageslacht. Enals het gaat over een levensstap die eengrote verantwoordelijkheid veronderstelt,dan zal hij zich hierop moeten instellenen voorbereiden, zodat hij de verantwoordelijkheid hiervan kan dragen. Wanneer b.v. iemand gaat trouwen, dan is 
het zonder meer duidelijk, dat deze 
levensstap ernstig moet worden voorbe
reid, gezien de grote verandering, die in zijn leven plaats heeft en de verant
woordelijkheid, die hem dan op de 
schouders gelegd wordt. OOK EMIGRA
TIE IS EEN GEWICHTIGE LEVENS
STAP EN EIST VOORBEREIDING. 

Plaatselijk Nieuws 
BOXTELS HARMONIE. 
Wederom geeft bovengenoemde Harmonie evenals vorig seizoen een prachtigconcert. Er worden ditmaal werken uitgevoerd van Wagner, Poncielli, JosephHaydn, L. v. Beethoven en Frans Schubert. Speciaal wijzen wij op de Afscheidssymphonie van Haydn, die zeker op de bezoekers een aangename indruk zalmaken. De donateurs ontvangen nog een uitnodiging om dit concert op Dinsdag 25Jan. te komen bijwonen. Geen enkel lid verzuime deze uniekeuitvoering bij te wonen. 
,,MARIA GORETTI" 
OP HET TONEEL. 
Het toneelstuk "Maria Goretti" zalMaandag en Dinsdag a.s. door <le toneelgroep "Van Lieshout" uit St. Michiels-Gestel vertoond worden in <le zaalRiche. De groep heeft met de opvoeringvan dit toneelstuk groot succes. Optournée in <le omstreken zal het hier inBoxtel voor de 27e en 28e keer worden vertoond. Overal trok het volle zalen·, wat wel een bewijs mag genoemd worden dat "Maria Goretti" bijzonder in de smaak van het publiek valt. Het wordtdoor de groep "Van Lieshout" dan ookschitterend vertolkt. 
ROMEREIS 1951. 
K.A.B., afd. Boxtel. 
Het bestuur brengt het volgende onderde aandacht van haar leden. -In de maand Mei a.s. vertrekt er een grote K.A.B.-bedevaart naar Rome. Hetbestuur is van mening dat ook onze afdeling vertegenwoordigd moet zijn bijdeze bedevaart. Om deze deelname tekunnen verwezenlijken zal er een verloting worden gehouden, waarbij dan eenof meerdere gratis Romereizen worden verloot, naar gelang er loten worden verkocht. De loten kunnen alleen gekocht worden door leden van de K.A.B.en zullen U in de komende weken worden aangeboden voor deprijs van f 1,-. Dus vrienden, koopt een lot, hebt U ge
luk, dan gratis naar Rome in de Meimaand. 
VERGADERING' 
HEEMKUNDIGE KRING De H. Antonius Abt was het onderwerpvan een lezing die Woensdagavond voor<ie Heemkundige Kring gehouden is. De inleider - de Heer Noordeloos uitGrootebroek - gaf een korte schets vanhet leven van de Heilige, waarna hij uiteenzette hoe de verering van St. Antonius in de vroege middeleeuwen vanuitEgypte via Rusland en Polen, tot in Finland doorgedrongen is. In later tijd zouden relieken van de Heilige door eenridder naar St. Antoine in Zuid-Frankrijk gevoerd zijn, alwaar toen een nieuwcentrum van verering ontstond. Dezeverering werd bevorderd door de hospitaalbroeders van St. Antonius, de z.g.Antonianen, die de lijders aan de gevreesde "vuurziekte" in eigen hospitalen verpleegden. Door de hospitaalbroeders verbreidde de Antoniusverering zichover geheel West Europa. Na de pauze hield de inleider zich meerspeciaal bezig met de Antoniusvereringin Nederland en met de attributen die de afbeeldingen van St. Antonius plegen 
te vergezellen, zoals het Varken, de Klok, de Tau en het Vuur. Het was een interessante bijzonderheidtoen de inleider mededeelde dat het Bisschoppelijk museum te Den Bosch een oud Antoniusbeeld bezit, welk beeld uit 
de Boxtelse parochiekerk afkomstig is. In 
Brabant was de Antoniusverering in de 

bezin eer ge begint! 
del, St. Oedenrode, Mariahout (twee 
groepen), Eindhoven, Tilburg, Someren, 
Asten, Asten-Heusden, • Asten-Willems
veen, St. Anthonis (twee groepen), Mill, 
Haps en Wychen. 

Sterk benadrukt. ,,Wij kunnen hier,· zo schrijven zij, de immigranten, die eencursus gevolgd hebben, direct kennen aan hun houding en juiste aanpassing;Zij houden de gc;,ede oaani vari Nederland hoog en :zijn een reclame ·voor deaspirant-emiwanten, die in Nederlandwachten op hun vertrek." 

Voorbereiding is noodzakelijk. Het is zonder meer duidelijk, dat emigratie ernstig moet worden voorbereid. Het gaat hier over een levensstap, die 
niet mag mislukken, want dan zijn de gevolgen niet te overzien. De Vestigingscommissie van de N.C.B.die reeds jaren geleden de noodzaak van emigratie naar voren bracht, begreeptevens, dat emigratie alleen verantwoordis voor hen, die de grote stoot kunnenopvangen en de gevaren kunnen trotseren. Zij wilde de risico's, aan emigratieverbonden, tot een minimum beperken.In 1948 is deze commissie overgegaantot het organiseren van een emigratiecursus. Alle begin is echter moeilijk, hetgeen wij ook hier weer ondervondenhebben. Want van de ruim 800 emigranten waren er slechts 70, die deze cursusvolgden. Hoe bedroevend klein dit aan-

Middeleeuwen zeer sterk. Dat dit in onze allernaaste omgeving inderdaad zo geweest moet zijn, bewijzen de oude Antoniusbeelden uit Esch en Liempdeen - naar de Heer Noordeloos mededeelde - uit Boxtel. Pastoor Hackfoordt uit Esch gaf een korte toelichting over het Antoniusbeeld uit de kerk van Esch; de Heer v.d. Langenberg deed hetzelfde met betrekking, tot het in zijn bezit zijnde beelduit Liempde. Deze twee oude beelden waren ter vergadering geëxposeerd. Er was voor dezelezing veel belangstelling van niet-leden.Naast afgevaardigden van de Heemkundige kringen Kempenland en Peelland,waren genodigden en belangstellenden uit Esch, Gemonde, Liempde en zelfs uitRiel aanwezig. 
25-JARIG BESTAAN.
Zaterdag 13 Januari vierde de Biljartvereniging "De Amateur" haar 25-jarigbestaan. Nadat in <le kapel van Stapelen een H.Mis tot intentie der leden was opgedragen, verzamelden de leden zich in Café,,Spoorzicht" om in een gezellig samenzijn het verenigingsjubilé te vieren. In de loop van de <lag werden de vierjubilarissen B. Schalks, G. v. d. Oetelaar,M. Karssemakers en J. Vermeulen gehuldigd en werden hun cadeaux aangeboden. Verder werden aan alle ledenprijzen uitgereikt. De Heer en Mevrouw Waals boden devereniging een prachtige prijzenkast aan.
GESLAAGD. 
Op de onlangs gehouden examens vande Ned. Associatie voor Praktijkexamens,slaagde voor Duitse Handelscorrespondentie onze dorpsgenoot H. A. vanGeffen, Spoorstraat 20. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 9 tot en met 15 Januari 1951. 

GEBOREN: Eleonora C. L. M. dochtervan M. I-1. V. M. v. d. Meerendonk envan E. J. H. R. v. d. Weijst, Mgr. Wilmerstraat 6 - Andreas J. zoon van A.v. d. Meijden en J. P. Melis, Kinderbos2 - Annelies dochter van ,W. J. Niemeijer en H. C. Toet, Hal 4c - MariaJ. A. dochter van A. ]. Brands en J. A.van Dinther, het Loo 5 - Antonius A.L. M. zoon van G. H. W. Beaard enG. ]. Wagenaars, Ridder v. Cuijkstr. 27.ONDERTROUWD: Gerardus C. Heerkens en Petronella M. de Jong - Hendrikus de Rouw en Antonia J. van derSchoot - Wilhelmus Bergman en MariaA. van den Bosch Johannes A. C.Kooien en Maria Rademakers - Henricus R. Hamers en Maria J. C. C. vander Eerden. GEHUWD: Lambertus M. J. Smits en Wilhelmina H. van de Laak. OVERLEDEN: Clara Mazur, oud 71jaren, echtgenote van 1. Vogel, Rotterdam - Hendrikus van der Schoot, oud89 jaren, Boseind 20. 
GEMONDE 

In de laatst gehouden jaarvergaderingvan de R.K.JB. werd in de plaats vande aftredende en zich niet meer herkiesbaar stellende voorzitter Essens gekozen M. Bergman. Als blijk van waardering voor het doorde aftredende voorzitter verrichtte werkwerd besloten de heer Essens een cadeauaan te bieden. Met een aansporing om trouwe en actieve leden le blijven, te studeren encursussen te volgen, nam de scheidendevoorzitter afscheid van de leden. Door het bestuur werd medegedeeld,dat voorlopig 3 lezingen met film op hetprogram van actie waren geplaatst. 

Pater v. d. Elzen cursus 

gevend in een boeren

woning in het hartje 

van de Peel. 

tal ook was en hoe hopeloos dit werkuiterlijk zich voordeed, toch heeft devestigingscommissie alles op alles gezetom de moeilijkheden van de eerste startte overwinnen. Het doorzettingsvermogen, dat in het leven van iedere emigranteen zo grote rol speelt, heeft ook deemigratiecommissie er toe gebracht omin het jaar 1949 opnieuw de emigranten in een cursus te trachten samen tebrengen. Men had meer succes dan hetjaar tevoren, want het aantal cursisten steeg tot bijna 300. 
Gesterkt door een ervaring van twee 
jaren is men in Sept. 1950 weer begon
nen met een sursus voor emigranten en 
het werk gaat steeds in stijgende lijn. 
Momenteel zijn er ruim 600 emigranten, 
die de emigratiecursus volgen. Zij wordt gegeven in de volgende plaatsen: Gemert: Veghel, Heeswijk, Schijn-

De belangstelling voor de emigratiecur
sus neemt nog steeds toe. We mogen 
verwachten, dat de emigranten langza
merhand beginnen in te zien, dat een 
degelijke voorbereiding de beste bagage 
is, die zij kunnen meenemen naar den vreemde. Want zij zal de kans van sla
gen, zoals uit de ervaring blijkt, sterk
beïnvloeden. 

Prooramma van de emigratiecursus. 
De voorbereiding is een kwestie van 
een paar weken. Ongeveer een half jaar
is nodig om de emigranten voldoende in
te stellen op het nieuwe leven. In dit
half jaar worden hun lessen in de En
gelse taal gegeven, waarin de grondslag
wordt gelegd voor het verder aanleren
der taal en waarin voldoende kennis
wordt bijgebracht om zich de eerste
maanden te behelpen. Het aanleren der taal mag echter nietbeschouwd worden als de enig noodzakelijke voorbereidinP. Daarom worden
er ook lessen gegeven pver emigratie enwat daarmee direct in verband staat.
Hierbij aansluitend een godsdienstcursus,die ten doel heeft, de emigranten te vormen tot bewuste belevers van hun godsdienst. Een dokter geeft de inleiding ifl het volle leven en een verpleegster zal de vrouwelijke emigranten practische wenkenmeei?even voor de verzorging der kinderen en het behandelen van kleine ongevallen in het gezin. Bovendien zal er nogeen korte mechanisatiecursus ge"evenworden. 

Het belang van de emigratiecursus. 
Om de belangrijkheid van deze cursusaan te tonen, zouden we oud-cursistendie zich reeds in het buitenland gevestigd hebben, aan het woord moeten laten.Zij schrijven, dat zij door hun goedevoorbereiding andere immigrapten vervoor zijn en dat nu duidelijk blijkt hoe nuttig en noodzakelijk ook de godsdienstlessen zijn voor hen, die in een land komen waar het kerkelijk leven in veel opzichten acpterstaat bij het kerkelijkleven in Nederland. Personen in Canada, die werkzaam zijn onder de immigranten, hebben een goede voorlichting 

K'oeng foe tse 

"DE PROFEET" VAN CHINA 
K'oeng foe tse - ,,Dat lijkt wel Chinees", zult u zeggen. Ja, dat is Chinees.Het is de naam van de grootste Chinesewijsgeer, en de grootste leidsman in hetleven der Chinezen, voor dat het communisme er ingang kreeg .. Deze K'oengfoe tse is in Europa later bekend geworden onder zijn Latijnse naam: Confucius. Hij is een groot hervormer geweest vande Chinese staat en nog meer van hetChinese leven van zijn tijd, en van alleChinese nageslachten tot nu toe. Zijnopvattingen hebben zich verspreid overheel China, Japan en Korea, de landenwaarvan we zoveel gehoord hebben onder de voorbije oorlog en op dit ogen·blik, nu er weer gevochten wordt aandie kant van de wereld. Confucius leefde 'n 500 jaar vóór Christus, dus al meer dan 2000 jaar geleden.In zijn jeugd waren de politieke ensociale toestanden van zijn land volkomen ontwricht, zoals ook nu weer hetgeval is in China. Het centrale keizerlijke gezag was vernietigd door de kleinere vorsten die het land in leen haddengekregen van de keizer. De leenheren verwierpen het keizerlijke gezag en regeerden ieder op zichzelf. Dit brachtchaos, verwarring en onderdrukking. Confucius bestudeerde de geschiedenisvan zijn land uit de archieven, om deoude tradities te leren kennen, en reisdede verschillende vorstenhoven af om zeweer bekend te maken en de vorsten ervoor te winnen. Echter zonder veel succes. Het enigste wat hij tijdens zijn leven bereikte was, dat hij zijn opvattingen teboek stelde en een groep volgelingen omzich verzamelde die zijn leer - het con•fucianisme - overnamen en verderwerkten aan de verspreiding daarvan.En in de eerste eeuwen na zijn dood is zijn leer inderdaad doorgedrongen in het Chinese volk en heeft het hele staats-

leven, burgerlijk- en godsdienstig levenvan China doortrokken. Dit bleef totvoor enige jaren toen eerst de Westerseinvloed in China doordrong en het communisme ingang begon te vinden in delagere kasten (groepen) van de bevolking. Zijn opvattingen zijn interessant om .;_e eens te bekijken vanuit onze katholiekeopvatting. • • 
In de grondslag van zijn systeem staathij aan dezelfde zijde als het communisme en de andere totalitaire opvattingenzoals het nationaal-socialisme en het fascisme, en staat hierin dus tegenoveronze levensbeschouwing. Ook Confucius ziet namelijk <le Staat als enige levensvorm van de mensen, waarin het burgerlijk en godsdienstig leven in een volkomen eenheid dienen opgenomen te zijn.Hij kent' niet het menselijke recht op vrijheid en zelfstandigheid dat de mensin zijn sociale leven vrij laat, zij het danonder toezicht van de overheid. Ook hetgodsdienstig leven vat Confucius verkeerd op: hij ziet dit alleen als een verering van de keizer, die hij de "Zoondes Hemels" noemt en die volgens hemde aardse vertegenwoordiger is van dezogenaamde "Heerser van Boven" dieop de Poolster zijn troon heeft en vandaar het bestaan van de Staat leidt, welke hij het "Hemelse Rijk" noemt. Dichter bij onze opvattingen staat hij in zijn beginselen voor het sociale leven.En hiermee levert hij een bewijs hoe demens met zijn verstand uit de natuur derdingen vele goede en juiste beginselenkan afleiden, zoals ook onze katholiekebeginselen voor een groot deel af te lei· den zijn uit de natuur der dingen, omdat ook wij de natuur met zijn wettenbeschouwen als de uitdrukking van GodsWil, <laar Hij de Schepper van die hele natuur is, ook van het menselijke wezenmet zijn persoonlijk en sociaal karakter.

De belangstelling voor emigratie neemtonder de boerenbevolldng van Brabantsteeds toe. Vooral in het Oosten van onze provincie, hetgeen ·blijkt uit de plaatsen waar cursussen worden gegeven. In de Peel en aan de rand van de Peel leeft de emigratie het sterkst. Vanwege het groot aantal kleine bedrijven die voor splitsing niet meer in aanmer
king komen is het vestiging1probleem 
daar ook zeer urgent. 

Emigratie is voor velen uit onze boerenstand bittere noodzaak geworden, gezien de moeilijkheden, waarin zij hier verkeren. Wanneer zij de grote levensstapzetten zal er veel van hen gevraagd worden. Doch als zij de moed, de ondernemingsgeest en het doorzettingsvermogen bezitten, eigen aan een echt pionieren de juiste voorlichting en degelijkevoorbereiding hebben ontvangen, danmogen zij met Gods hulp in hun nieuwevaderland een goede en blijde toekomsttegemoet zien. 
CURSUS VOOR EMIGRATIE 
IN BOXTEL. 
De gezamenlijke voorzitters van de drieStandsorganisaties, t.w.: de Middenstand,de K.A.B. en de N.C.B., hebben beslotenom een cursus voor emigranten in Boxtelte organiseren. Alle adspirant-emigranten die belangstelling hiervoor hebben, sporen wij aan omzich daartoe op te geven. U kunt dit doen op het Sociaal Charita•tief Centrum, Burgakker 5 of op: de Pastorie van de parochie waartoe U behoort.Tevens kunt U zich ook melden op de Arbeidsbeurs, of bij de voorzitter vanUw Standsorganisatie. Wanneer er voldoende deelname is zal met de bestaande Emigratiediensten overleg worden ge.0 

pleegd om zulk een cursus te beginnen; De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. 
F. Witteveen, Voorz. Middenst.A. Valks, Voorz. K.A.B. P. v. d. Meijden, voorz. N.C.8-.

Confucius leerde zijn leerlingen de natuur van de mens kennen en hoe demens moet leven om een nuttig lid te zijn van de gemeenschap. Hij steldedaarvoor drie deugden vast welke ieder weldenkend mens onmiddellijk als juistzal overnemen, ofschoon ze volgenschristelijke opvatting toch niet voldoendezijn, vooral omdat deze beginselen demens geen hogere beweegredenen gevenen geen hoger doel voor ogen stellen. Deze beginselen zijn: de waarachtig�heid: dié de mens oprecht doet zijn inspreken en handelen; de rechtvaardig�heid: niet alleen- in het sti:>t .vervà!k!ivan de wet, maar ook· in het aanvoel'eri en volbrengen van alles wat recht en bit;,lijk is; en de eerbied: die zich niet alleen uit in goede omgangsvormen - deburgerlijke etiquette - maar ook degeneigdheid geeft om iedereen de nodige eerbied te bewijzen en volgens die eerbied te behandelen. 
Deze beginselen past hij ook toe op hetgezinsleven, de omgang met de mede• mensen en de verhoudingen in de Staat. 
Waaràchtigheid, rechtvaardigheid en eer,bied zorgen voor een vreedzaam gezi"nsleven waarin de kinderen onderdanig enliefdevol zullen zijn en de ouders volzorg voor een goede opvoeding. 'n Goe•de vorming voor het leven als volwas•senen samen met de andere mensen enals goede· onderdanen van de staatsgeameenschap. Deze beginselen behoeden de mens ook voor onrechtvaardigheid enwreedheid tegenover de medemensen en geven hun eerlijkheid in de omgang enin de handel. En zij doen ook de regeerders besturen volgens rechtvaardigheid en billijkheid jegens iedere persoonen iedere groep. 
Door dit hoogstaande systeem is hetChinese Rijk ook zoveel eeuwen langeen hoogstaande en vreedzame samenleving gebleven totdat na 1900 invloeden van buiten er zijn binnengedrongenen ook daar onrust en revolutie hebben gebracht en het even onzeker hebben gemaakt als de rest van ons hedend!Jgs wereldje. T. 

GETROUWD: 
Mr. JACQUES WERNER 

� ................................ ... 
• • 
f Op Maandag 29 Januari 1 1 1951 hopen onze geliefde ouders 

Gevraagd: net meisje voor de morgenuren van 8 tot 12 uur. Aanmelden Stationstraat 58. 
Te koop: dragende zeug, 30Januari, en een kalf, 4 maanden, t.b.c.-vrij, J. van Kasteren, Mijlstraat 27. en 

Mr. LEX VAN SUSANTE 
Boxtel, 16 Januari 1951. 

De Heer en Mevrouw 
Mr. ]. Werner-van Susante 
danken, mede na·mens weder
zijdse familie, ha"rtelijk voor de 
betoonde belangstelling. 
Langs deze weg betuigt de 
biljartvereniging "De Ama
teur" aan allen die meege
werkt hebben om het feest te 
doen slagen, in het bijzonder 
de Heer en Mevr. Waals, haar 
hartelijke dank. 

B. SCHALKS, Voorz.
HUIJS, Secretaris.

Gevraagd een net meisje voord. of d. en n., boven 18 j. ingezin van 3 kinderen, waarvan 2 schoolgaand, bekend methuishoudelijke bezigheden.Loon f 55,- p. mnd. Gr. wasbuiten huis. Brieven onder no.33, Molenstraat 19. 
Te koop wegens plaatsgebrek,eiken slaapkamer, theetafel enchocoladekastje met tafel,Rechterstraat 28. 

• Adriaan Smetsers • en i Francina Petronella v. Gooi 
t hun 50-jarig Huwelijksfeestt te vieren. De H. Mis van 
i dankbaarheid zal worden 
t opgedragen om half 10 in 
t de parochiekerk van het • I-1. Hart. 1 Dat God hen nog langmoge sparen is de wens van hun dankbare kinderen 
! en kleinkinderen.
! Receptie van 1 tot 2 uur,
1 Tongersestraat 42. 
... .................................... � ... -". 

Te koop: prima jonge hennen, ruim 100 stuks p.t. + r.i., volop aan de leg. L. v. d. Loo,Vorst 12, Boxtel. 
Te koop: drie 14-weken drachtige G.Y. varkens, gemerktvoor stamboek, bij Fr. v. d.Struijk, Parkweg 12, Boxtel. 
Naaister vraagt werk aan huis.Te bevragen Molenstraat 19. 
Hotel Riche vraagt een netR.K. Meisje, voor de dag, nietouder dan 18 jaar. Grote hulpaanwezig. 

Gevraagd: hulp in de huishouding, voor hele of halve dagen. Liefst boven de 25 jaar. J. L.v. Geel-de Koning, Stationstraat 22. 
Pensiongasten gevraagd inklein gezin. Bevragen: Molenstraat 19. 
Net meisje gevraagd voor halve of hele dagen. Molenwijkseweg 9. 
Kinderwagen te koop, i. z. g.st. Bevragen: Molenstraat 19.
Te koop: witgeëmailleerd keukenfornuis "Dinsing", 1-pers.witgelakt ledikant met bed,zwart colbertcostuum, Zandvliet 51. 
Wegens plaatsgebrek te koop:goed onderhouden Brabantsekachel, vernikkeld, en nieuweluidspreker. Bevragen, Molenstraat 19. 
Te koop : een toom beste biggen en een Franse poedelhond.De Regt, Oirschotseweg 18. 
Te koop: droge mutserd,brand- en geriefhout en eenzwaar varken, geschikt voorhuisslachting. H. Schoonens,Nergena 9. 

Te koop: wegens plaatsgebrekeen nieuw fornuis, 1-pers. ledikant, 2-persoons ledikant, 1kinderledikantje, herenoverjas z.g.a.n., 1 tweedjas, 1 meisjesmantel leeftijd 15 j. Jan v.Brabantstraat 2. 

U loopt veerkrachtig 
als uw voeten vakkundigzlJn verzorgd door 

Med. Ged. Voetverzorgsttr 

Jo. v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT 15 

Teven■ massa1e, ■teunzolen

naar maat, elastieken kousen, etc. etc. 
Ook aan huls te ontbieden 

Accouatant1kantoor van 
H.CUPPEN

Lltl I lltlerl. lnNIICh' ,. Aaa111t11ta 
LI� : Bid YII Bll11tl1111111IHl11 

Den Bosch Van Nare11Hrg�straat74, Tel. 8010
Boxtel Prl11 Ber1�ard1traat 92, Tel. 612

BOEKHOUDINGEN enBELASTINGZAKEN 
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■evr. Kluytmans MARKT 13 Gevraagd Smidsknecht De R.K. Toneelgroep "Van Lieshout'' 
uit ST. MICHIELS-GESTEL VRAAGT 

Eerste Meisje enkele jaren In 't vak Komt Maandag 22 en Dinadag 23 Jàn. W. A. v. Oosterhout en tweede Meisje SMEDERIJ. LIEMPDE MET HET PRACHTIG TONEELSTUK 
Meubilair Liempdè vá:3� s��d�!a 

6
�,�!�1o!, Notaris VOOR DE MENS! In de Toneelzaal ,,RICHE11 Boxtel J. P. L. VAN DER AVORT te Oirschot, zal op DONDERDAG 25 Jan. 1951 des namiddags half '.2 ten sterfhuize van de Heer W. C. Appeldoorn aan het Kerkeind A 86 te Liempde PUBLIEK A CONTANT VERKOPEN: een keurig onderhouden huise lijke inboedel, o.m. bestaande uit: kasten, stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, radio, brandkast, timmergereedschap, pen en wat verder te voor schijn zal worden gebracht. Bezichtiging op de dag van verkoop vanaf n.m. half een. 

BROOD MET ICAAS 
van 

a.c.vas
STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

Voor Kaas en "'1s 

AANBESTEDING 
Op WOENSDAG '.24 JANUARI 1951, zal ten gemeente huize om 4 aar in de namiddag door Burgemeester en Wet houders van Boxtel in het openbaar worden aanbesteed: HET VERBOUWEN VAN HET GEMEENTELIJK SLACHTHUIS MET BIJKOMENDE WERK ZAAMHEDEN, GELEGEN OP ZANDVLIET TE BOXTEL. Bestek met tekeningen zijn ten kantore van de Dienst van Gemeentewerken tegen betaling van f 7,50 verkrijgbaar van af Zaterdag '.20 Januari 1951. Bij inlevering van deze stuk ken in ongeschonden staat op de dag van aanbesteding wordt 1 '.2,50 gerestitnéerd. Drs. M. A. M. VAN HELVOORT, Burgemeester. J. P. C. v. d. HOUT, Secretaris. 

�' 
ktue ui oootddi.qe Ull,t,W.ecAelt

'n Grote keuze in Chique welluidende Pendules 

U zoekt een prima wekker? 

� 
de UU?ÜU Htel a,uetd,-� 

Elegante Zwitserse Horloges 
·, · ,_ •· . , · tegen··· �anlokkelijke prijzen

ALLE UURWERKEN 
MET VOLLE GARANTIE 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

N.V. ORGANON
vraagt voor haar afdeling te Boxtel 

Jonge administratieve kracht 
In het bezit van diploma Mulo. 

Schriftelijke sollicitaties te richten aan 
afd. Personeelszaken te Oss 

Entreeprijzen : 1 • rang 1 1.50, 2e rang 1 1 .- Plaatsbespreken op Zondag 21 Jan. a.s. van 11.30 • 1 uur, Alsmede op_de dagen van de uitvoering van 11.30, 1 uur KAMERS 

VOOR I GEI.D 

N.V. ORGANONSplinternieuw en geheel compleet 

BOXTEL VRAAGT 

Zeer aparte slaapkamer: 
Ruime 2 1-deurs kast 2-pers. toogledikanL tafeltje, 2 nachtkastje. 2 gestoffeerde stoelen

een nette Werkster 
Pracht eiken gebeitste huiskamer: 

Dressoir met glas-in-lood vitrine. schuiftafel

Aanmelden aan de fabriek, Boseind 2 

Daarb 

2 fauteuils. 4 stoelen met 
velours-b�leding 

tezamen voor 

Wapent u tegen Griep � Jtu/l�dei, • Neem tijdig VITAMINE-C VoordeslaapCierpl.m.3x4m. 
Orgakinine, Kintinaco of AFLUKIN-C tabletten Meer weerstand voor uw kinderen door onze prima NOORSE LEVERTRAAN à f 1.40 p. fles Levertraan met Sinaasappelsmaak Vitamine druppels 11D

11 
en 11A-D

11 

Halitran etc. Tegen hoest en verkoudheid het bekende tonicum voor de luchtwegen PULMO-BAILL Y à f 1. 73 per fles, Alle sooa:ten PRIMA DROP en tabletten 

6 meter zeer mooie glasgordijnstof 
8 meter zware kwal. overgordijnstof 
6 meter prima balatum 

Voor de huiskamer plm. 4 x 4 m. 

6 meter ragfijne glasgordijnstof 
8 meter prachtige overgordijnstof 
lfraai Holtap-

karpet 200x280
8 m. prima Balatum 

f 156 50 tezamen voor • 

f 598.-

Drogisterij "De Molen"
Rechterstraal 37 Boxtel Tel. 381 De twee belangrijkste kamers van Uw woning 

geheel ingericht, kosten U dus nu slechts 
CORSETTEN NAAR MAAT 

f 598.-+f 156.50 = f 7 54.50
Onze coupeuse is MAANDAG 

22 JANUARI van 9.30 -12.00 uur aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, Stationstraat 1 1 , Boxtel, Tel. 420 
't Is weer 

,,In den Ooievaa·r•• Coraet•Centrale P. Tilanus. Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK -BOXTEL 

Oorlogschade 
Wat kan ik nog krijgen? De nieuwe Wet biedt vele mogelijkheden, vooral voor hen, die 750/o, zowel als voor diegenen, die niet de vervan• gingswaarde ontvingen. Raadpleegt vóór 24 Febr. 1951 (anders is het te laat) het Adviesbureau voor Oorlogsschade Zitdagen van Maandag tot �n met Vrijdag v.m. 9,12 uur m Café H. van Rooij, Baronie, straat 75, Boxtel, door C. ESHUIS, LEENHOFLAAN 6 BOXTEL (Voorm. Ambtenaar Weder• opbouw te Boxtel en ·s.Her• togenbosch.) 

dàn, ja dàn kon ik het gemäk
,kelijk zonder De Gruyter'1 
110 procent korting stellen. 
!Maar mi, nu elke extra gulden 
\een uitkomst is, ben ik een 
trouwe klant van De Gruyter. 
Als ik tien gulden besteed 
aan De Gruyter-artikelen, 
lrijg ik één gulden contant 
•eer terug .. Daar heeft CCJJ
huilvrouw houvast � J

YSll11 • C!X>1Yll --NOOOffll ', .NÓS:lHW4l " 8SOICINWD " 88.L'lmlS " aNl'llW'IIW 
ZIET ONZB SPBCIALB REGENKLEDING.ETALAGE 

~~ r/t:_:'11to~ ~ ~ if. ~ 

'oz•11t1~ 
do 

... .,eftli ,s 

, ... , .... ----•-••" • '···• ooifP•oli .............. "' - -... 
.... 

~ i' i 't REGENSEIZOEN staat _voor de deur.. " 

à Wg hebben een uitgebreide collectie _ zowel in: , • 

~-~ DAMES•, rif! 
~z HEREN~ !~ 
~ i MEISJES- als ~ ~ 
f!l ~ JONGENS,REGENJASSEN i ~ i ~ ONZE PRIJZEN • vallen mee ; ~ 
~ , ondanks de geweldige prij11tijgingen der laatste 

1

. i 
~ ~ maanden, door vroegtijdig inkopen. 

1

-_, 
~o -
~ 1 IN ONZE - • ! ~ Speciale Confectie"etalage : ; 
~ ~ geven wij U slechts een klein overzicht van ~ z 
;... CL! , 0 
t"'I t onze sortering z E--e 

>ci;i -------------- ·~ ~= ~ 

'"-: F. J. WIT:rEVEEN ~ 1 Afd. REGENKLEDING ;_ 

~ RECHTERSTRAAT 18 • BOXTEL i 
VSWH, 001V)I' NO::>OHU 'NOS::>HYW 'HSOICINVH~ 'HH.11HHS 'HNl'IIW111i[ 

ZIET ONZE SPECIALE REGENKLEDING,ETALAGE 



Vrijdagmiddag om 3 uur 

HEROPENING 

Voor 'n gezellige avond, 
Voor 'n .bruiloft 

UW DRANK 
'"-

van de Sigarenwlnkel 
CLARISSENSTRAAT 23 

E. SANDER S-v. d. BRAAK

Slijterij Raaijrnakars 
Rozemarijnstraat 2. 

11UIME SORTERING 

Bier Is 4e lonlngln 
der afwasmiddelen: 

/<f 

Oude en Jonge Jenever 
Cognac en Likeuren 
Dessert en Tafelwijne■: 

VPPR Pé rtFINTr/é9! 

T• fftldden van de alles overheersende balans-opruiming --
starten wij met de verkoop van een schilferende 
collectie kleinere arfl/celen legen spotprijzen, 
maar tevens van een zo buitengewoon goede 
lcwaliteH, dat - er ze/eer van zijn, dat deze 
arfl/celen hij iedereen in de smaalc vallen. 

---------v-�----r-----, 
Uzersterk machineg11

9
• SOUSBRAS, wit en Mapje NAALDEN met 

ren in wit en 2 
gekleurd, van een buiten- draaddoorhaler 20 ...iil
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f Uzersterke, geheel 
(ekkende T w,ee kaartjes met elk Practische 

5 JONGEMSBRET
68
ELS

. 
twee meter w asbaar en • VINGERHOEDJES 
kookbaar 25 L::�---1111!!!!�. ELASTIEK ,-

L-----��9--------�"i Zeldzaam moo· 
''EîERS, zwart ONGEBLEEKT'• 

Prirn11._Y er paar 8 Scheepjes KATOEN 7 
en bruin, P MAASW0L1

O 
Per knot ' 9. per kaartje 

Hygiënisch, oplosbaar
DAMESVERBAND, 

per pal< 38 
._ _______ De bekend;!( 

lm. ParelmoeÓPEt-i . 0RUKKNoph-l-Noor· 
PY AMAKN in 4 maten . EN, . 
Per kaart 12 st- 25 zwart • Wrlen 10 

• Per dozijn 

�iÏL!GHEIDSSPEL�N , Prima Prima SPELDEN, 
gegarandeerd roestvrl1

2

m. DAMESJARRETELS, 38 per brief 
bescherrnkapje, 1 per paar 8 
p.' dozijn. vanaf �=--L----.-.;,::J 
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•t Is Weer

-24 roestvrije, 5-delige, was
echte LIHHEHKH0PEH, 
per kiert 39 

es 
ID vloeibare vorm 

* Pnlteert IO°lo meer!
't Schuimt rijk! U heeft minder nodig, 
U werkt goedkoper! 

* Beer,_ frllll cearl
Ook dit maakt het afwassen
tot een genoegen.

* Dit prachtige, nieuwe product
;raat onder volledige garantie van
'le Sunlight Fabrieken. Uw win-
• dier heeft het.

Prijs slechts 38 Ct

lea ,ro«uet 

der la•H1ht rabrlell:en 

Boerenleenbank 

Dat 
• 

* IIHmt Jlût 9ltr
....... 

Geen scbta:lehaadenaeer 
nade afwas! 

Talrijke 
19'ndb1Hc11Qkblden 

Vatenwas, allerlei schoonmaak
werkjes, tapijten reinigen enz. 
Hèt middel voor het wassen van 
wol en zijde! 

Het nieuwe vloeibare 
Presto komt uit 

hetzelfde gezin als 
Presto In poedervorm, 

h,t populair(! ,dw!ls
mlddel, dat à 27 et. 

....- ror■■I p■k ver• 
krijgb•ar Is. 

• 
IS Je ware! 

,,IN DEN OOIEVAAR'' 
Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 

Belanghebbenden wor• 
den er op gewezen, dat 
de Boerenleenbank op 
Dinsdag 23 Januari is Goedkoop kopen en nog geld terug krijgen!! 

SLECHTS 3 DAGEN 
Enorme 
Prijsverlaging 

Gothiek� Huiskamer 

van 795.� voor 898.• 
Mahonie Slaapkamer 

van 725.� voor 598.-
Gothiek Salonstel 

van 597.50 voor 448.-
Engelse Huiskamer 

van 595.� voor 498.• 
Blanke Slaapkamer 

van 528.� voor 428.• 
Ch\bstel met Tafel 

van 398.� voor 298.• 
Ziet onze Meubeletalage 

Y:J-� 
WONINGINJICHTING 

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

GRIEP VERKOUDHEID 

HONING 
is daarvoor een uitstekend 
verzachtend geneesmiddel. 

ZONNESCHIJN HONING 
is verkrijgbaar bij 
onderstaande wi"ke'liers 

H. v. d. Broek v. Merheimatraat 

Goossens v. Leeuwenstraat 21 
C. de Jong ,,'t Anker" v. ff_ornstraat 
J. v. Liempt Stationsh-aat 63 
A.v. d. Meijden Pastoor Eraastraat 

C. v. d. Sloot Kalksheuvel 28 

M. Slijters v. Coothstraat 

A. Spierings "De Spar" Breukelsestraat 

L. v. d. Vliert Rec�teratraat 13 

Electr. Honinizemerij "Het Zuiden'' 
BOXTEL 

Van 19 Januari t.e.m. 1 Februari geven wlJ tegen In
levering van onderstaande bonnen bij aankoop van: 

BON 

Een Overal - Werkjas 

of Werkbroek 

50 cent terug 

Geldig van 19 Jan.,l Febr.

.-oN voor:

3 meter Keperband 
van 25 cent 

voor 18 cent 

Geldig van 19 Jan.,l Febr.

BON 

Een Overhemd, Sport

hemd of Werkhemd 

35 cent terug 

Geldig van 19 Jan.,1 febr.

BON voor: 

5 m. Directoirelastiek 
van 35 cent 

voor 25 cent 

Geldig van 19 Jan.,1 Febr.

BON 

Een paar Politie- en 
Brandweerbretels 

VANAF 12.10 

25 cent terug 
Geldig va1119 Jan.,1 Febr.

BON voor: 

1 dozijn Overallknopen 
van 29 cent 

voor 21 oent 

Geldig van 19 Jan.-1 Febr.
Profiteer vanaf heden regelmatig van 

onze 14 daagse rech1me •rtikelen. 

Firma J. M. van Geel::de Koning 
Stationstraat 28 - Boxtel 

250 �r�m MARi� JOSE (een lijn koekje) 50 cent met 10 Sparzegels extra 

100 gr�n, GRQ�. WAFELS 30 cent met 6 Sparzegels extra 

100 gr�m WINTERMELANGE (:: ■n':!!:=> 24 cent met 5 Sparzegels extra 

r· 
" 1 * 

1 1 1 •. \ es l ' 'tlês SPIFI 'f. 
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;:====================::; 
1 1---~----r----=-====================::: 
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Sportnieuws 
RIJVERENIGING ST. MARTINUS. 
Op Zondag 21 Januari zal voor de leden 
van de Rijvereniging een sterrit verreden 
worden in Haaren. Vertrek om uiterlijk 
12 uur bij C. v. d. Sloot. 
Deze rit begint om 1 uur in Haaren. 

HOCKEY. 
M.E.P.-nieuws.
Na een lange rustperiode startten Zon
dag j.l. weer alle Mep-elftallen. 
Mep 1 won in een matige wedstrijd ver
diend van Eindhoven. De Mep-ploeg 
legde een voortdurend overwicht aan de 
dag maar wist slechts eenmaal het doel 
der tegenpartij te doorboren door een
goed doelpunt van de midvoor. 
Mep 2 ging met 7-0 in Deurne onder. 
Alhoewel niet onsportief, was de leiding 
in Deurne zeer slecht. Enige foutieve 
beslissingen waren aan de grote neder
laag niet vreemd. Een en ander neemt 
niet weg dat Deurne de overwinning, 
vooral door grotere vechtlust, volkomen 
verdiende. 
De Mep-dames verloren thuis met 1-5 
van Nuenen en staan thans op de on
derste plaats. Indien hier niet snel een 
ommekeer komt zullen de Mep-dames 
zich op het spelen van degradatiewed
strijden moeten gaan voorbereiden. 
Het programma voor a.s. Zondag luidt: 
Heren: MEP 1-HOCO 2 uur 

MEP II-Geldrop 12 uur 
Dames: Oranje Zwart Il-MEP 
Het eerste herenelftal ontvangt Hoco, 
dat met een achterstand van 4 punten op 
Mep. de tweede plaats bezet en dus 
Zondag vecht voor haar laatste kans op 
het kampioenschap. Hoco, dat nog 
slechts eenmaal verloor, speelde te Ois
terwijk in het begin der<J èompetitie reeds 
tegen Mep gelijk, terwijl ook Rapility 
het tegen deze ploeg niet tot een over
winning bracht. Dat de Oisterwijkers op 
het ogenblik geweldig in vorm zijn, ge
tuigt de 8-1 monsterzege afgelopen 
Zondag tegen Mop. Al met al staat Zon
dag een zware strijd te wachten voor de 
nog ongeslagen Mep-ploeg. 
Mep II ontvangt de kampioenspretendent 
Geldrop. Het zou ons niet verwonderen 
als Geldrop in Boxtel een veer zou moe
ten laten. 
Voor de dames hebben wij weinig hoop 
op een overwinning en daarom is een 
gelijk spel te Eindhoven reeds een prima 
resultaat. 
MIERLO - D.V.G. 1 - t. 
Na een lange gedwongen rustperiode 
toog DVG Zondag j.l. met nieuwe moed 
naar Mierlo om daar de club van die 
naam te bekampen. 
Evenals in de thuiswedstrijd tegen ge
noemde vereniging moesten wij ook 
thans weer genoegen nemen met een 
1-1 gelijk spel. 
Voor de rust had DVG een grote veld-

meerderheid en na een half uur wist 
haar middenvoor dit door een goed doel
punt uit te drukken. Hiermede kwam de 
rust. Na de thee heeft Mierlo het heft 
in handen en moeten de DVG-ers alle 
zeilen bijzetten om erger te voorkomen. 
Een hele tijd kan zij dit volhouden, 
maar dan moet van den Boer, die overi
gens deze middag weer in topvorm was, 
zwichten voor een goed schot en de 
stand is 1-1. 
Wel werkt DVG zich nog even los, 
maar verder kan zij niet komen. 
Met een 1-1 gelijke stand komt het 
einde van deze wedstrijd, welke op 
sportieve wijze werd gespeeld. 
Het tweede elftal won thuis van Blauw 
Geel 3 uit Veghel. Het enige doelpunt 
dat gescoord werd, werd uit een penalty 
ingeschoten, die door Oerlemans op goe
de wijze werd gen0men. 
A.s. Zondag krijgen wij in Liempde nog 
eens een spannende partij te zien. Rho
de uit St. Oedenrode komt op bezoek. 
In St. Oedenrode moesten de Liempde
naren het onderspit delven met 3-1. 
Thans zijn zij echter op revanche belust. 
K.S.V. ,,O.0.C." 
De wedstrijden van het te, 2e en 4e elf
tal gingen wegens terreinafkeuring niet 
door, alleen het derde kon haar vastge
stelde wedstrijd afwerken. Een 4-2 
overwinning op St. Michiels-Gestel 3 was 
zeker een goed resultaat, na deze ge
dwongen rustperiode. 

Voor a.s. Zondag is het program: 
0.0.C.-Schijndel 
Zalt Bommel 2-0.D.C. 2 
0.0.C. 4-W.E.C. 2 12 uur 

De wedstrijd O.D.C.-Schijndel mogen 
wij de wedstrijd van het seizoen noemen. 
Schijndel heeft twee punten voorsprong 
op O.D.C. Een overwinning van O.D.C. 
zou de balans dus in evenwicht brengen. 
Een overwinning van Schijndel zal haar 
positie danig versterken. 
O.D.C.-JUNIOREN.
Programma voor deze week: 
Zaterdag: 
3 uur: D.V.G. 5-0.D.C. 9 
3 uur: 0.0.C. 10-Boxtel 8 
3 uur: Wilhelmina 15-0.0.C. 11 
3 uur: 0.0.C. 12-0.S.C. 6 (Robben) 
Zondag: 
12 uur: O.J.C. 5-0.D.C. 5 

1 uur: 0.].C. 6-0.D.C. 6 
1 uur: B.V.V. 10-0.D.C. 7 

De training op Woensdagavond is voor
lopig stopgezet, de cantine blijft dan ook 
gesloten. De training op Maandag gaat 
gewoon door. 
BOXTELSE BILJARTBOND. 
Uitslagen klasse A. 
Amateur 539 car t 50 brt. gem. 3,59 
Gro Pommer. 547 car. t 50 brt. gem. 3,64 
Hoogste serie: B. Schalks met 32 car. 
D.M.C. 485 car. 145 brt. gem. 3,34 
't Hoekje 620 car. 145 brt. gem. 4,42 
Hoogste serie: C. de Lange met 20 car. 
In klasse A speelde de jeugdige B. v. 
Trigt voor De Groene Pommerans de 
beste partij. 

Meisjes van Boxtel, denkt aan de Retraite van 9 • 12 Februari 
22 Januari laatste wedstrijd in klasse A. 
De Groene Pommerans-D.M.C.. Na 
afloop wordt de beker uitgereikt. 

LIEMPDE 

BILJARTEN. 
Zaterdag 13 Januari j.l. werd er in het 
café van de Kinderen v. d. Sande, Dorp 
A 47 alhier een onderlinge biljartwed
strijd gespeeld tussen de club gevestigd 
in Café v. cl. Sande, L.B.C. en K.O.T., 
gevestigd in café C. v. cl. Velden. 
De uitslagen waren alsvolgt: 

L.B.C. K.O.T. brt. 
G. v. cl. Sande-W. de Beer 70- 2 3
J. Domensino-P. v. d. Wiel 70-49 21
v. Overbeek-v. d. Biggelaar 52-70 19 
F. v. cl. Sande-J. Valks 70-52 18 
A. v. Aarle-H. v. cl. Anker 70-64 21
W. Kelders-P. W. Bakx 57-70 18
C. v. Alphen-]. Putmans 50-42 14
A. v. cl. Wiel-J. Swinkels 20-50 t 3 
M. C. Saris-E. Schoemacher 20-50 12
A. Thomassen-A. v. Hal 45-50 26 
P. v. d. Hurk-G. v. d. Laar 36-50 18 

560-549
De hoogste serie werd gemaakt door G. 
v. cl. Sande van L.B.C. met 41 caram
boles.

Geslaagd 

Op het te 's Hertogenbosch gehouden 
examen voor het Practijkdiploma Boek
houden van de Nederlandse Associatie 
voor Praktijkexamens, slaagde onze 
dorpsgenoot de Heer Th. van Heesch, 
Vrilkhoven D 64, alhier. 
De geslaagden proficiaat. 

Geslaagd op het op 12 en t 3 Dec. j.l. 
te 's Hertogenbosch gehouden examen 
van de Nederlandse Associatie voor 
Practijkexamen, de heer T. Hurks, Rech
terstraat, alhier, met gemiddeld een 8. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Zondag Septuagesima. 
21 Januari 1951. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 gel. jrgt. voor 
Martinus Verbruggen; om kwart voor 8 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
der Parochie; in de Bloed kapel gel. H. 
Mis voor Josephus Martinus van de 
Laar; om 9 uur gel. jrgt. voor Maria v. 
d. Langenberg-Hozewol en om half 1 t 
Hoogmis gez. H. Mis voor de overleden
familie Fons v. d. Eerden-Bussing.
Hedenavond om 7 uur Lof rnet rozen
hoedje. Vandaag gaat in alle H.H. Mis
sen de 2e schaal voor de bizondere no
den van het Episcopaat, welke bijzonder 
in de milddadigheid van de gelovigen 
wordt aanbevolen.
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje.
Donderdagavond kwart voor 8 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 H.H. Missen kunnen de
meisjes zich voor het laatst nog opgeven 
voor de retraite van 9-12 Februari in
het retraitehuis te Uden.
Deze week begint de voorbereiding voor
de Plechtige H. Communie en de Her
nieuwing der Doopbeloften. 

De jongens komen Maandag en Woens
dag om half 9 op de Burgakker en de 
meisjes Dinsdag en Donderdag op Dui
nendaal voor het Katechismus onder
richt. 
Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag 
en Donderdag is het nog steeds Inter
nationale Bidweek. 
MAANDAG: om kwart vóór 7, gez. 
mndst. voor Johannes Jac. v. Kempen; 
om half 8 gel. H. Mis voor Petronella 
v. d. Ven-Brose te Schijndel overleden; 
z.a. gel. mndst. voor Henricus v. Oir
schot; om half 9 gez. jrgt. voor Hendrik
v. cl. Linden-van Deursen.
Hedenavond om half 8 Congregatie.
DINSDAG: om kwart vóór 7 gel. jrgt. 
voor Martinus Voets; z.a. gel. mndst. 
voor Hendrica Voermans-Vervoort; om
half 8 gel. jrgt. voor Wilhelmina v. d.
Anker-Brands; z. a. gel. jrgt. voor Ar
noldus Peters; om half 9 gel. H. Mis
voor de familie A. v. Schijndel.
WOENSDAG: om kwart vóór 7 gef. 
gez. jrgt. voor Lambertus Petrus v. d. 
Breekel; z. a. gel. H. Mis voor Johannes 
Jac. van Kempen; om half 8 gef. gel.
jrgt. voor de Familie Petrus van Erp-van
Rumond; z.a. gel. H. Mis voor Wilhel
mina Schellekens-v. cl. Ven. om half 9
gel. mndst. voor Martina Kerkhof-v. d.
Staak. Hedenavond om 8 uur godsdienst
cursus voor IS-jarigen op de Burgakker. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.
H. Mis voor Antonius Schellen; om half
8 gel. H. Mis voor Hendrica Voermans
Vervoort; z. a. gel. mndst. voor Fran
ciscus v. d. Velden; om half 9 gez. 
mndst. voor Jacobus Raaymakers. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart vóór 7 gez. 

DENKSPORT 

HORIZONTAAL: 1. deel van een schoen, 4. zuivelproduct, 7. smalle 
weg; 9. onvruchtbaar; 10. bergplaats 1 12. zoetwatervis 1 14. kroon (afk.) 1 
15. deel van een huis, 17. mens, 18. maand, 19. god der liefde, 21.
kledingstuk; 22. verkeerd, 24. inhoudsmaat; 25. kweekschool voor R.K.
priesters, 27. herstelplaats voor schepen, 28. schaakterm 1 30. schoon,
helder; 33. deel van een schip; 35. vlaktemaat 1 36. soort brood 1 38. 
echtgenote, 39. voorzetsel, 40. specerij, 42. rund, 43. maaltijd, 44. bit
ter vocht; 46. kachelzwart, 47. wijze van kleden. 
VERTICAAL: 1. ruimte onder het dak, 2. voorzetsel, 3. zouteloos, 4. 
insecteneter, 5. bijwoord, 6. koorzanger in de opera; 8. onnozel, 9. 
boom, t 1. -bloeiwijze, 13. knaagdier, 14. grote steen, 16. schouwburg, 
18. schietvoorraad; 20. apostel, 21. houten loods, 23. baard, 24. toilet
artikel; 26. deel van de vulkaan, 29. soort, kwaliteit, 31. achting, 32. 
deel van de mond, 34. pers. voorn. woord, 36. eetgerei, 37. wig; 40. 
kern van een vrucht 1 41. mann. zoogdier, 43. lidwoord, 45. soort on
derwijs.

Oplossing vorige Puzzle 

HORIZONTAAL: t. room, 4. daad, 7. paard, 10 badkuip, 12. rel, 14. 
eek, 14. aan, 17. krab; 19. Etna, 20. waden, 22. breed, 23. kozak, 24. 
ampel 1 27 deken, 30 roer, 32. reek, 33. den1 34. Eem 1 36. Ede1 37. seg
ment 40. geste, 41. pool, 42. zeef. 
VERTICAAL: 2. opa, 3. made, 4. druk, 5. adi 1 6. merkwaardig, 8. 
Aken, 9. onnadenkend, 10. blad, 11. paté, 13. era, 16. Ane; 18. beker, 
19.erker 1 21. nol, 22. bad, 25. moe, 26. pens, 28. keet; 29. eed, 31. 
gems, 34. egel, 35. Metz 1 38. ego, 39. nee. 

!Buikmt's ~ 



mndst. voor Hendricus v. d. Dungen; om 
half 8 gel. H. Mis voor een bijzondere 
intentie; z. a. gel. mndst. voor Hendri
cus van Schijndel; om half 9 gel. jrgt. 
voor Dick Pijnenburg. Hedenavond om 
8 uur H. Familie. 
ZATERDAG: om kwart vóór 7 gel. 
mndst. voor Maria Poirters-van Dijk; 
om half 8 gef. gel. jrgt. voor de familie 
Petrus van Erp-van Rumund; z. a. gel. 
H. Mis voor Franciscus v. d. Velden;
om half 9 gel. H. Mis voor Cornelis
van Hal en Johannes de zoon; z.a. gel.
jrgt. voor Johan van Houten.
In de Kapel van de Zusters: gel. H. Mis
voor Theresia Johanna Heerius-Strij
bosch, vanwege de Broederschap van 't
H. Bloed.
Vandaag gelegenheid om te biechten van 
half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Het H. Sacrament van 't Huwelijk wen
sen te ontvangen: Marinus Peter Frede
rik Pennings, geb. en won. in deze pa
rochie en Maria Johanna Cornelia Ver
heyden, geb. par. H. Hart en won. in 
deze parochie Henricus Marinus 
Voermans en Theodora Cornelia van 

· Diessen, beiden geb. en won. in deze pa
rochie - Antonius Petrus Cornelis van
der Heijden, geb. te Waalwijk en won.
in deze parochie en Engelina Constanna
Hubertina Nefkens, geb. te Leeuwarden
en won. in deze Parochie - Mattheus
Johannes Savelkouls uit deze parochie en
Adriana Cornelia Marynissen uit Breda
- Antonius Bergman uit deze parochie
en Barbara van den Oetelaar uit de
par. van het H. Hart, waarvan heden de
1 e afkondiging geschiedt.
Bernardus Loduvicus Tromp, geb. te
Neerbosch en won. te Nijmegen (St. Jo
seph) en Wilhelmina Elisabeth Petronella
Raaijmakers, geb. en won. in deze pa
rochie, waarvan heden de 2e afkondiging
geschiedt.
Franciscus Adrianus Antonius Smits, geb.
en won. par. H. Hart en Cornelia Ca
tharina van Liempt, geb. en won. in deze
parochie - Johannes Henricus Petrus
Kluytmans uit deze parochie en Chris
tina Teresia van Dongen uit Helmond
(0. L. Vr.) - Antonius Jacobus Johan
nes Loerakker, wed. van Maria Joanna
van Geel, geb. te 's Bosch en won. in 
deze parochie en Johanna Henrica Ma
ria ter Heine, geb. te Enschedé en won.
te Hintham - Henricus Petrus van
Weert uit deze parochie en Maria Lam
berta Derkinderen uit Schijndel (Bosch
weg), 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. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
verschaal" voor de kerk, de tweede voor 
de Bijzondere Noden. Onder de H.H. 
Missen van 7 en 8 uur is het algemene 
H. Communie voor de leden van de H.
Familie voor Moeders en gehuwde
vrouwen.
De Hoogmis is vandaag met volkszang.

Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Maandag begint de voorbereiding voor 
de plechtige H. Communie. Des morgens 
om 8 uur in de uitvoeringszaal van de 
Ark. Maandags en Woensdags voor de 
jongens, Dinsdags en Donderdags voor 
de meisjes. 
Donderdag: Feestdag van St. Paulus Be
kering - sluitingsdag van de Internatio
nale Bidweek. 
Vrijdag: Des avonds om 8 uur is het 
vergadering van de H. Familie voor 
meisjes in de bpel der Eerw. Zusters 
Ursulinen. Nogmaals willen wij u herin
neren aan de retraite welke voor meisjes 
uit Boxtel gehouden wordt te Uden van 
9-12 Febr. a.s. Geeft U zo spoedig mo
gelijk op aan de pastorie.
A.s. Zondag is het collecte voor "onze
arme kerken".
Doop-uren elke dag van half 3 tot 3 uur.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
Bijzondere Intentie; 7 uur l. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chianen; 8 uur l. d. tot Bijzondere In
tentie; kwart over 9 1. d. voor behouden 
thuiskomst; half 11 Hoogmis voor Theo
dora Bekkers-Heezemans vanwege de 
Broederschap St. Willibrord. 
In de Wijk-Kapel "De Burcht"; kwart 
over 7 1. d. tot Bijzondere Intentie; half 
9 1. d. uit dankbaarheid voor verkregen 
gunst; kwart voor 10 1. d. tot Bijzondere 
intentie. 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Gerardus 
v. d. Heijden en Maria v. Kranenburg
z.e.; kwart voor acht 1. j. voor Wilhel
mus v. Erp, Elisabeth Smetsers z.e. en
Johanna de dochter; zijaltaar 1. m. voor
Adriana Kerssemakers-v. Nistelrooij;
half 9 l. d. voor Gerardus v. d. Broek.
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Rosalia Her
mes-Schüller; kwart voor 8 1. j. voor Jo
hanna de Bie-v. d. Nieuwenhuizen; zij
altaar 1. m. voor Petrus Voets; half 9 
1. j. voor Thomas de Bie.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor overle
den moeder; kwart voor 8 1. d. voor 
Maria Kurvers-v. Nistelrooij, zijaltaar 1. 
m. voor Johanna Voets-v. d. Braak; half
9 1. d. voor Anna Voets-v. Esch.
DONDERDAG: 7 uur l. j. voor Frans 
Hazenberg en Cornelia v. d. Broek z. e.; 
kwart voor 8 1. d. voor Anna Maria v. 
d. Ven-v. d. Boogaard; zijalt. l. m. voor
Adrianus van Kleef; half 9 1. d. voor de
overleden fam. v. Hoorn-Strijbos.
VRIJDAG: 7 uur gef. 1. j. (3) voor de 
Zeer Eerw. Heer Antonius de Kort, zijn 
ouders, broer en zuster; kwart voor 8 
1. j. voor Franciscus Wagenaars; zijalt.
l. m. voor Petrus Wilhelmus Melis; half
9 1. m. voor Maria Jacoba v. Weert
Karssemakers.
ZATERDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
de over!. familie Merkx; kwart voor 8 
l. d. voor Johannes van Leest; zijalt. 1. d.
voor Jan v. Kempen, parochie St. Petrus
overleden; half 9 1. d. voor de Heer Wil
lem van Oerle.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Re
nier v. Grinsven en Helena de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Petrus v. 
Grinsven. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes v. 
d. Eerden.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Huberta
v. d. Eerden.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes v. Berlicum en Francina de hsvr.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis v.
Turnhout.
ZATERDAG: half 8 jrgt. vo :r Joanna
hsvr. van Cornelis v. Turnhout.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis tot bijzondere intentie. 
Dinsdag mndst. voor Wilhelmina Olijsla
gers. \'v'oensdag mndst. voor Henrica • 
v. Oirschot. Donderdag mndst. voor Jo
annes Bergman.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

De H. Missen zijn om 7 uur voor Theo
dora Bekkers-Hezemans; om half 9 voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; en om 10 uur de hoogmis, als 
gez. jrgt. voor Petrus Schakenraad. Het 
collecte-bakje gaat vandaag voor de Bij
zondere Noden; daarna de open schaal 
voor de Missie. 
Onder de H. Missen zal de predikatie 
gehouden worden door de Eerw. Pater 
Aug. Raaymakers van de Witte Paters, 
bij gelegenheid van zijn vertrek naar de 
Missie. Om half 3 het Lof met rozen
hoedje. 
MAANDAG 22 Jan.: om half 8 H. Mis 
voor Johan Leijten vanwege de Spaar
vereniging "De Potters". 
DINSDAG 23 Jan.: om half 8 H. Mis 
voor Alphons Gadiot, te Gronsveld over
leden. 
WOENSDAG 24 Jan.: om half 8 H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige. 
DONDERDAG 25 Jan: laatste dag van 
de Internationale Bidweek; om half 8 
jrgt. voor Maria van Kuringen-Veroude. 
VRIJDAG 26 Jan. om half 8 H. Mis 
voor Gijsbertus van Beers; om 9 uur 
komen de kinderen van de 4e en 5e 
klas te biechten. 
ZATERDAG 27 Jan.: om half 8 weke!. 
Mis voor Adrianus van de Sloot; en om 
half 9 H. Mis voor de leden en het over
leden lid Jo Willems, van de Biljartclub 
"Buiten Verwachting". Biechturen zijn 
van 3 tot 4, en van 6 tot 7 uur. 
De gebeden worden verzocht - 30 da
gen - Johanna de Werd-Habraken te 
Oirschot overleden, Theodora Bekkers
Hezemans in de parochie van het H. 
Hart overleden, en Hendricus van der 
Schoot alhier overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Jan Quinten; 
10 uur z. j. voor Joh. v. d. Vleuten, Hen
drica en Johanna Maria de hsvrn.; 3 uur 
Lof, daarna meisjescongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Adr. v. d. 

Laak; half 8 1. j. voor Theod. v. d. Mey
den; 8 uur l. j. voor Ger. Schalkx. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Corn. v. d. 
Laak; half 8 1. j. voor Joh�nna Maria 
Theod. v. d. Meijden; 8 1. j. Wilhelmina 
Ger. Schalkx. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. Frans v. d. 
Boer; half 8 l. j. voor Johanna Adr. v. d. 
Biggelaar; 8 1. j. Adr. Nijssen. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Maria 
Frans v. d. Boer; half 8 1. j. voor Hendr. 
v. d. Velden; 8 uur 1. j. voor Joh. v.
Rooy.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Joh. Vissers;
half 8 l. j. voor Maria Joh. v. Rooy; 8
uur l. j. Anna Maria v. d. Velden.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Maria
Hendr. v. d. Langen berg; half 8 1. j. voor
Johanna v. Gestel; 8 uur 1. j. voor Maria
v. d. Velden.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Jan Smul
ders; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.;
10 uur z. j. Mart. v. Kempen en Jor
dina hsvr.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur.!. m. voor Theo v. Hal 
als over!. lid H. Bloed. Dinsdag 7 uur 
1. m. voor Theo v. Hal als over!. lid
proc. van Bokhoven. Woensdag 7 uur 1.
m. voor Antoon v. d. Velden. Donder
dag tot Zondag 7 uur 1. m. voor Theo
van Hal enz. v.w. Velden en Vrelik
hoven.
Donderdag onder de H. Mis van 8 uur
algem. H. Communie der kinderen, voor
sommige kinderen ook hun 1e H. Com
munie. Zij zullen Maandag en Dinsdag
om half 9 in de kerk samenkomen ter
voorbereiding en Woensdag komen
biechten, de jongens 's morgens om 8
uur. de meisjes 's nam. om 1 uur.
30e voor Joh. Ruhl-Spikmans te Heijen
overleden - Elisabeth Wilh. v. Gaal te
Stevensbeek overleden.
Gedoopt: Marinus zoon van Com. Put
mans-Poirters.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

H. H. Missen om 7 uur; half 8 en 10 
uur Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de H.H. Missen Apostolische 
zegen voor de leden van het St. Petrus 
Liefdewerk. Na de middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Deze week tot en met Donderdag des 
avonds om half 7 Lof v.w. de Internatio
nale Bidweek. Na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 2de 
en 3de leerjaar komen biechten. Woens
dag onder de H. Mis van half 8 zullen 
ze gezamenlijk communiceren. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
,,Onze Arme Kerken". 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Ria Bo
selie-Verhagen; half 9 H. Mis voor Bijz. 
Intentie (E); 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Alber
tus van Gemert; 8 uur mndst. voor Pie
ternella van de Nosterum-v. Wezel. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Wilhel
mina Cath. Spooren-v. Grinsven; 8 uur 
jrgt. voor Geertruda van der Staak-Ko
nings. 

WOENSDAG: half 8 mndst. voor The
resia Jansen-Schrauwen; 8 uur jrgt. voor 
Johannes van der Staak. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
drica van der Staak-v. Schijndel; 8 uur 
mndst. voor Cornelis van den Boogaard. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Hendricus 
Konings; 8 uur H. Mis voor Mej. M.iria 
Emerentia Banens. 
ZATERDAG; half 8 H. Mis voor Wil
helmina Konings-v. d. Laar; 8 uur jrgt. 
voor Hendrica Konings-den Otter. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Gerardus Jo
sephus van Oers; H. Mis voor Hendri
cus van den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 21 Januari. Zondag Septuagesi
ma. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor. de 
overleden leden der familie Henket; om 
to uur voor overleden leden der familie 
van den Brand. 
MAANDAG: om 7 uur jaargetijde voor 
Gerardus van der Ven en Maria de huis
vrouw. 
DINSDAG: om 7 uur voor overleden 
ouders; om half 8 voor Johannes Jaco
bus van Kempen. 
WOENSDAG: om 7 uur jaargetijde voor 
Wilhelmus van der Linden. 
DONDERDAG: om 7 uur jaargetijde 
voor Gerardus van de Ven en Maria de 
huisvrouw. 
VRIJDAG: om 7 uur jaargetijde voor 
Cornelia de Bie; om half 8 voor Me
vrouw Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om 7 uur tot bijzondere 
intentie. 

Bedrijffpen1ioenfond1 

voor de landbouw 

Zeer binnenkort zal tot omwisseling der 
premiekaarten worden overgegaan. Hier
toe zullen door de Sociale Verzekerings
commissies in verschillende plaatsen zit
tingen worden gehouden, waarop de 
oude premiekaarten door de arbeiders 
moeten worden ingeleverd en hun een 
premiekaart 1951 zal worden uitgereikt. 
De arbeiders kunnen in de komende 
weken een schriftelijke oproep verwach
_ten, waarin plaats en tijdstip van de 
zitting wordt vermeld. 
De werkgevers worden in verband hier
mede verzocht om, voorzover zulks nog 
niet geschiedde, de zegelbladen over het 
4e kwartaal 1950 ten spoedigste gereed 
te maken en de strookjes aan de arbei
ders te overhandigen. 
De arbeiders dienen alle reeds in hun 
bezit zijnde en nog te ontvangen 
strookjes over 1950, alsmede eventuele 
waardestroken der bedrijfsverenigingen, 
op hun premiekaart teplakken. 
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KATHOLIEK 

6emeenteraadsverîadering 
De eerste raadsvergadering in het jaar 
ving traditioneel aan met een nieuwjaars· 
wens van de voorzitter aan de leden, 
waarna hij in een terugblik op het jaar 
1950 een overzicht gaf op enige meer of 
minder belangrijke feiten en gebeurtenis
sen. (Een uitgebreid gemeentelijk over
zicht treft men elders in dit blad). 
De voorzitter stelde in zijn overzicht 
vast dat Boxtel vooruitgaat, alhoewel 
zonder structuele wijzigingen. 
De financiële situatie, zoals die uitkwam 
in het begrotingstekort, zou min of meer 
nog verscholen liggen in het ijle, aange
zien de uitkomsten van de Onderne
mingsbelasting, waarvan de opbrengst is 
geschat, in werkelijkheid nog in gun
stige zin zouden kunnen uitvallen, en 
het tekort daardoor zou kunnen verdwij
nen. Wat, naar hij meende, toch niet 
wegneemt dat het gemeentebestuur zich 
de toestand moet realiseren. 
Wat de werkgelegenheid betreft moet 
er rekening mee worden gehouden, dat 
ieder jaar het bevolkingsoverschot gro
ter wordt. Dit maakt ook het huisves
tingsvraagstuk moeilijk, zodat het wel
haast niet mogelijk is het tekort aan 
woonruimte op te vangen. 
Getuigd kan worden, dat in de achter 
ons liggende jaren hard is gewerkt, doch 
1951 zal nog veel eisen, zowel van de 
Raad en Commissies, als van de amb
tenaren. 
Mogen allen in het bestuur hun plicht 
betrachten in onderlinge samenwerking. 
God zegene ons doel en onze taak voor 
onze geliefde gemeente. 
De heer Van der Weijst beantwoordde 
de voorzitter en bracht wederkerig de 
goede wensen van de raad voor de bur
gemeester en zijn gezin over: Hij verze
kerde vervolgens de medewerking van 
de raad en verzocht zo er ooit een con
troverse mocht bestaan tussen raad en 
B. en W. dat deze sportief zou worden 
opgevat. Overigens gaf spreker te ken
nen, dat de raad hoopte door een goede
onderfillge samenwerking de belangen 
van Boxtel te kunnen dienen. 

Aan de afwerking der agenda beginnen'. 
de stelde de voorzitter de goedkeuring 
4•,·.oo•:�:de orde. 
Na een opmerking van het lid van der 
Meyden omtrent een onvolledigheid om
trent het verhandelde over fietspaden, 
en enige opmerkingen van Van Nistel
rooij omtrent een foutieve weergave van 
een voorstel omtrent de subsidies der 
muziek- en zanggezelschappen, stelde de 
·voorzitter voor in de notulen van deze 
vergadering een en ander te vermelden 
omtrent deze discussie, en vervolgens de
notulen der vorige vergadering goed te 
keuren . 
De verzoeken van diverse scholen om
beschikbaar,;telling van gelden voor aan
schaffingen, werden conform de voor
stellen goedgekeurd, en afgewezen voor
zover het betrof de aanschaffing van een
schrijfmachine voor de Mulo. 
De bij de Onderwijswet vereiste verkla
ring voor noodzakelijke oprichting ener 
vormingsklasse aan de R.K. Hui�oud
school werd na een toelichting van de
voorzitter afgegeven. 
Het voorstel tot verhuur van paviljoen 
Molenwijk aan P. J. Robben, lokte nogal 
enkele opmerkingen uit van verschillen
de leden, voornamelijk wat betreft de·
onderverhuring als bedrijf.
De voorzitter achtte het vanzelfsprekend 
daJ. Robben Sr. gebruik zou maken van 
het bij huurovereenkomst te verkrijgen 
recht tot onderverhµring, en wenste dat
rekening gehouden zou worden met de
bestaande huurder Sr., op wie de verant
woordelijkheid rust bij onderverhuring. 
Naar het oordeel van B. en W. zou
Robben Sr. met deze overeenkomst nog
maals een kans gegeven moeten worden.
Het college zal in het stellen der voor
waarden voor een waarborgsom' een en
ander nader bekijken. 
Bij het voorstel tot het bouwen van 9 
zgn. goedkope woningen nabij de Nefa
bouwplaten fabriek, brengt het lil\ De 
Laat zijn bezwaar in het midden tegen 
toewijzing van deze bouw zolang de
kwestie met de aannemer van een ander
woningcomplex nog niet is opgelost. Hij 
acht dit normaal en wenst eerst de kwes
tie opgelost te zien.
G. v. d. Meyden bepleit aanbesteding. 
De voorzitter zegt dat deze modellen 
van.-woningen • niet voor aanbesteding in
unrnerking komen. De voorwaarde der
der regering is, dat de woningen 31
Maart klaar zijn. 7 ervan zijn bestemd 
voor gerepatrieerde gezinnen, en 2 zijn 
ter vrije beschikking. 
Het lid v. d. Meijden blijft voorstander 
van aanbesteding, zonder welke • hij 
vreest, dat straks zal. blijken, dat veel 
onkosten onvoorzien bijkomen. 
De voorzitter geeft te kennèn de uitla
ting van het lid C. v. d. Meijden niet te
kunnen tolereren, waarop dit lid de
kwestie over het gebruik van een min• 
der soort pannen en van eternietbuizen 
in plaats van ijzeren in het geding 
brengt, wat hij als een mogelijkheid voor
oneerlijke concurrentie beschouwt.
De voorzitter brengt hiertegen in, dat
het waardeverschil in verrekening komt,
en zo nodig arbitrage wordt gévraagd. 
Het lid Van Nistelrooij vraagt of de 
regering', die een beroep doet op de ge·
meenten, garant blijft voor de toekom-
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stige bewoners. 
De voorzitter deelt mede, dat een keuze 
kan gemaakt worden uit een lijst van 20 
gegadigden, K.N.I.L. militairen, welke in 
Den Bosch in dienst zijn, doch het rijk 
geeft geen garantie. 
Punt 11, verhoging der huren van de ge
meentewoningen wordt aangenomen, 
evenals het voorstel tot aankoop van een 
strook grond van W. J. v. d. Laar. 
Het voorstel tot machtiging van B. en 
W. voor verkoop van een strook grond 
nabij de woning Molenwijkseweg 3, aan 
A. J. van den Boer, wordt eveneens aan
genomen, doch onder toevoeging van de 
voorwaarde "afstand in successie van de
rechten op de grond aan de R. v. Cuyk
straat." 
Het voorstel tot verkoop van grond aan
de Herman Brandt-Stichting ten behoe
ve van de bouw van een nieuwe H.B.S.
kan zonder meer de voorzittershamer 
niet passeren. 
Van Nistelrooij vindt het jammer, dat de 
grond aan de Konijnshoolsedreef niet
beschikbaar kan blijven voor de bouw
van middenstandswoningen. 
De voorzitter zegt dat met dit voorstel 
van de raad gevraagd wordt het uitbrei
dingsplan te doen wijzigen. Het Stich
tingsbestuur is unaniem overtuigd, dat 
de plaats voor de H.B.S. daar het best 
is, en moemt de verschillende voordelen. 
Van Nistelrooij is er niet op tegen de 
grond daar voor de H.B.S. te bestem
men, doch vraagt waar nu grond voor 
middenstandswoningen beschikbaar is. 
De voorzitter kan moeilijk zeggen of 
grond overblijft. De Rijksgebouwendienst 
bekijkt het terrein en de Stichting is af
hankelijk van de departementen. De 
.raad moet in deze soepelheid betrach
ten om het plan te wijzigen. Ü\lerigens 
kunnen vele middenstandswoningen ge
bouwd worden in de kom der gemeente. 
Het lid Oliemeulen zou, Noord en Zuid 
beschouwende, de weinige uitbreidings
mogelijkheid in Zuid benut willen zien 
en de rechts geprojecteerde woningen 
'n 't Konijnshoolterrein gebouwd willen 
zien. De H.B.S. kan toch links gebouwd 
worden. 
De voorzitter meent, dat spoedig bou
wen voor de H.B.S. urgent is. Midden
standswoningen kunnen o'veral geplaatst 
worden. In geheime vergadering zal· de 
raad hieromtrent aanwijzing worden ge
geven. 
Oliemeulen doet een voorstel tot wijzi
gigg van het plan vàn bebouwing in de 
geest zoals door hem voorgesteld. De 
Visser zal het steunen. 
Na nog enige opmerkingen van de leden 
G. van <le Meijden en Baaijens, deelt de
voorzitter mede dat niet gewijzigd kan 
worden alvorens een besluit tot verkoop 
is genomen. 
Het voorstel tot verkoop van grond aan 
de Herman Brandtstichting wordt daar
na in stemming gebracht en aangenomen 
met 9 tegen 4 stemmen. Oliemeulen, v.
Nistelrooij, v. d. Sande en de Visser
stemden tegen, Kurstjens verliet voor
de stemming de zaal. 
Dan komt, met het voorstel om afwij
zend te beschikken op het verzoek van 
A. van Kol tot aankoop van een strook 
gemeentegrond'langs de Rechterstraat, 
het zo zachtjesaan befaamd wordende 
hoekje weer in het middelpunt der dis
cussies. 
Zoals bekend werd in een der vorige 
vergaderingen naar aanleiding der aan
vrage A. v. Kol besloten, dat de raads
leden de kwestie commissoriaal zouden 
bekijken. De raadsleden kozen uit hun 
midden een commissie van drie, Van der
Weijst, Oliemeulen en v. Nistelrooij, die 
tot opdracht kreeg een onderzoek in te
stellen naar de aspiraties van de verschil
lende belànghebbendei, bij de grond
situatie ter plaatse, en van hun bevinding 
rapport uit te brengen. 
Thans deelt het lid Van der Weijst 
namens de commissie van drie mede, dat 
geen rapport kon worden uitgebracht 
omreden de commissie geen bericht had 
ontvangen van de burgemeester omtrent 
het resultaat van zijn onderhandelingen 
met de heer Voets.
De voorzitter zegt de afspraak met de ' 
commissie zo niet begrepen te hebben, 
doch dat de heren vrijheid hebben de 
bevindingen van de commissie mede te
delen. 
Van Nistelrooij zegt dat het commissie
werk is mislukt omdat gewacht is op het
resultaat der bespreking van de burge
meester met Voets. En ·nu komt de me
dedeling, dat de strook grond voor ver
koop aan Voets eigendom van Voets is 
en het voorstel tot verkoop kan worden 
ingetrokken. Welk licht heeft dat uit
gevonden? Er is toch notarieel verkocht 
en dan moet er toch een acte van de 
aankoop van het hoekpand zijn. Die 
keuken van het pand Van der Pas heeft 
toch bij het huis gehoord, en toen de
gemeente kocht, kocht ze toch huis plus 
grond. Hij is er niet tegen om aan Voets 
grond te verkopen, doch als grond ge
ruild wordt is Voets er beter mee en de
gemeente goed. De lijn kan worden 
recht getrokken en dan kan Van Kol 
kans gegeven worden daar te bouwen. 
De Visser acht het van het allergrootste 
belang spoedig te bouwen. Het plan 
Voets lag niet bij de stukken. 
De voorzitter zegt dat de grond eigen• 
dom van Voets is en hij op zijn eigen
dom kan bouwen. Hij vraagt te bouwen 
in de rooilijn op eigen grond. 

De Visser is van mening dat van Kol 
ook gebaat zou zijn met een oplossing. 
Voets was vroeger toch ook ingebouwd. 
G. v. d. Meijden vindt het wel vreemd 
het punt van de agenda af te voeren en 
dat de gemeente maar direct toegeeft. 
Hij wil het voorstel aanhouden. 
Oliemeulen zegt dat bij het bespreken 
van het plan gewezen is op de keuken 
van Van der Pas. De grond moet toch 
eigendom zijn van de gemeente. Door 
nu de lijn haaks te trekken wordt Voets 
niet benadeeld en Van Kol bevoordeeld. 
De voorzitter zegt dat <le vraag om 
grond van de gemeente te kopen ook in
houdt dat de rooilijn nog verder naar 
de Kruisstraat wordt verlegd. Zelfs zou 
nog een stuk van de bouw voor het 
pand Voets komen te liggen. Wat de 
eigendomskwestie betreft dat wordt een
precaire kwestie. Volgens het kadaster 
is de eigendom bekend. 
Met alle gediscussieer komt er geen op
lossing in deze aangelegenheid, en als 
het lid De Visser vraagt wat de mening 
van de commissie is, zegt de heer Van 
der Weijsr, thans moeilijk te kunnen 
verklaren wat de mening van <le commis
sie is, omdat in deze geen onderlinge 
afspraak is gemaakt. Hij is van mening 
dat het verzoek Van Kol aangehouden 
kan worden. 
Het voorstel tot verkoop van een kleine 
strook grond langs de Rechterstraat aan 
H. Voets was van de agenda afgevoerd, 
en wel omreden het gemeentebestuur 
van mening was dat de aangevraagde 
grond reeds eigendom was van de aan
vrager. 
Het lid v. Nistelrooij herhaalt nogmaals 
dat de commissie getracht heeft de aan
gelegenheid op te lossen voor alle par
tijen, zodat Voets geen nadeel had en 
volgende bouwers evenmin. Hij zou het 
op prijs stellen de zaak niet te ver
warren. 
Hierop antwoordt de voorzitter, dat niet 
over de grond van Voets beschikt kan
worden voor Van Kol. In kwestie van 
eigendom is bijna niet te bemiddelen. Er 
is geen bezwaar het voorstel aan te 
houden. 
De rondvraag aan de orde gesteld, 
vraagt De Laat om in de duplexwonin
gen, die door twee gezinnen worden be
woond, dubbele meters aan te leggen, 
omreden 45 M3 water voor twee gezin
nen te weinig is. Ook stelt hij voor in de 
nieuwe woningen geysers aan te brengen. 
Voor het onderhoud van de woningen 
zou ook, volgens De Laat, een timmer
man aangesteld kunnen worden, opdat 
niet zo lang gewacht behoeft te worden 
op noodzakelijke verbeteringen. 
Wat betreft de dubbele meters wijst er 
de voorzitter op <lat de belanghebben
den daa�naar zelf moeten vragen. Hij 
wil de opmerking wel doorgeven. Met 
geysers zal tegen een huur van 35 à 40 

Gemeentelijk Overzicht 
Een hoogtepunt van Godsdienstig leven 
was 4 Juni op welke datum in Boxtel het 
Diocesaan Eucharistisch Congres gehou
den werd, welk congres zich kenmerkte 
door een aantal sectievergaderingen en 
mede naar buiten trad doordat de H. 
Bloedprocessie tegelijk gehouden werd 
met veel luister en een keur van histo
rische costuums. 
De Stichting Katholiek Sociaal Charita
tief Centrum kon haar coördinerende 
taak aanvangen. Haar werking en uit
bouw wordt in en buiten het Diocees 
's Hertogenbosch nauwlettend gadege
slagen. 
De Zeer Eerw. Heer Pastoor Manders 
achtte zijn tijd gekomen en ging als her
der der Parochie Lennisheuvel heen. 
Kwam hij als welgesteld herder naar 
Boxtel, dank zij de door hem gestichte 
kerk en pastorie, het parochiehuis, enz. 
heeft hij wellicht als een weinig welge
steld Priester Boxtel verlaten. Zijn werk 
legde getuigenis af van grote zielenadel 
en dankbaar zal steeds aan hem terug
gedacht worden. 
22 December haalde de Parochie van 
de H. Theresia haar nieuwe herder in 
in de persoon van Pastoor Tilman, die, 
geen onbekende in Boxtel zijnde, aller• 
hartelijkst werd verwelkomd. 
De Parochie van het H. Hart van Jezus 
nam de nieuwe wijkkapel in gebruik. 
In .het gemeentelijke openbaar leven ging 
het lid Pietermans als raadslid heen. Hij 
werd opgevolgd door het lid Van Nis
telrooij. 
Arts C. P. J. Hoek nam de hem gaarne 
gegunde welverdiende rust. 
Voorstellen tot wijziging van de ge• 
meentelijke indeling van het Kerkdorp 
Gemonde werden ontvangen en vrijwel 
geheel beantwoord volgens het betrok
ken advies der raadscommissie ad hoc 
bestaande uit de leden Rekkers, Olie· 
meulen en de Visser. 
Het Gewestelijk Arbeidsbureau, bijkan
toor Boxtel, werd in het gemeentehuis 
ondergebracht. Het kantoor van de ge
meente-ontvan�er werd vergroot en een 
recherche- en fotokamer voor de gemeen
tepolitie werd ingericht. 
Het verruimde en beter geoutilleerde 
bureau voor gemeentewerken werd 29 
Juli in gebruik genomen. 
Op 11 Mei werd de geëlectrificeerde lijn 
Eindhoven • Boxtel - Tilburg - Dordrecht 
• Roosendaal officieel in gebruik gesteld. 
,,Jas de Keistamper" sprak tal van auto-

cent per week een proef genomen wor
den. Wat het onderhoud der woningen 
betreft merkt De Laat nog op, dat hij 
deze aangelegenheid in de commissie 
meermalen heeft besproken, doch als er 
niets gebeurd heeft het geen zin er daar 
nog langer over te praten. 
De voorzitter zegt toe na te zullen gaan 
waarin de oorzaak is gelegen. 
Het lid Oliemeulen informeert naar het 
omleggingsplan van de Nieuwstraat. De 
ontwikkelingscommissie, door Ged. Sta· 
ten ingesteld, zo deelt de voorzitter mee, 
moet alles behandelen. De uitvoering der 
plannen zal nog lang duren. 
Van Nistelrooij informeert of er al iets 
ondernomen is om in de Clarissenstraat 
de hekken verwijderd te krijgen. Ook 
vraagt dit lid hoe het staat met de zaak 
Weisscher-Van Osch. 
De voorzitter heeft nog geen mogelijk
heid gezien inzake bedoelde hekken, en 
wat betreft de procedure zijn betrokke
nen in het ongelijk gesteld en zullen zij 
in beroep gaan. 
Het lid Kurstjens merkt nog op dat het 
door de aangelanden van de ruilverka
veling ingediende verzoek niet bij de 
stukken heeft gelegen en verder vraagt 
hij omtrent de brug in de Koevoortseweg 
of deze door de werklieden of de ge
meente omhoog gehouden moet worden. 
De voorzitter zegt dat het bedoelde 
schrijven te laat is binnengekomen om 
nog op de agenda van deze vergadering 
geplaatst te worden, mede omdat het 
van een praeadvies moet worden voor
zien. 
Het lid Baaijens wijst er nog op dat, nu 
de rioleringswerkzaamheden in de v. 
Salmstraat spaak zijn gelopen, een be
roerde toestand ter plaatse is ontstaan. 
Hij vraagt ook om zo spoedig mogelijk 
een lantaarn te plaatsen, verder brengt 
hij nog onder de aandacht dat nu langs 
de huizen bij Boseind in het geheel geen 
verharding is. Ook verzoekt hij tegen
over de overweg Het Loo-Kapelweg 
een hek te plaatsen om gevaar te voor
komen bij het overwegverkeer. 
Wat de toestand in de v. Salmstraat be
treft, hoopt de voorzitter bij verandering 
van de waterstand verbetering zal aan
gebracht kunnen worden. Getracht zal 
nog worden eer· bedoelde plaatse een 
lamp geplaatst te krijgen, maar wat de 
verharding betreft, dat is een kostbare 
kwestie die nader bezien moet worden. 
Plaatsing van het gevraagde hek bij de 
overweg Het Loo zal overwogen worden. 
Hierna ging de raad over in geheime 
zitting. In de daarop volgende openbare 
werd nog medegedeeld dat op verzoek 
van de Stichting St. Lidwina-Ziekenhuis 
een garantiebedrag van f 100.000,
door de gemeente zal worden gesteld 
voor de rente en aflossing ener geld
lening. 

betreffende het jaar 1950. 
riteiten uit binnen- en buitenland toe en 
vroeg via de Marschall halo een hoed, 
die hem op 24 Juli door Mrs. Lee Smith 
op het hoofd gezet werd. 
Op 13 October brandde in Luissel voor 
de eerste maal het electrisch licht. De 
buurtschap Luissel nodigde de Raad tot 
een officieel bezoek uit op 19 December 
ten huize van landbouwer Heezemans. 
Op 25 Mei werd de Gezondheidsdienst 
voor Dieren, in het bijzijn van hoge 
autoriteiten, geopend. 
Loop der bevolking over 1950. 

• mnl. vr. totaal 
Bevolking per 
1 Jan. 1950 
In 1950 geboren, 
behorende tot de bev. 
In 1950 overleden 

Geboorteoverschot 

7232 6822 

200 183 
51 45 

149 - 138 

Vestiging over 1950 333 
Vertrek over 1950 336 
Afname d. verhuizing -3 

357 
389 

-32

Totale toename 

14054 

383 
96 

287 

690 
725 

-35

over 1950 146 106 252 
Bevolking per 
31 December 1950 7378 6928 14306 
Aantal huwelijken gesloten in 1950 -94. 
Aantal levenloos aangegevenen 15 
Aantal kinderen beneden het jaar ge
storven 8 
Emigratie. 
De emigratie nam schoorvoetend een 
aanvang. 
Een alleenstaand persoon ging naar 
Australië (v. Moorsel); 3 gezinnen van 
16 personen gingen naar Australië (Dek
kers, van der Steen en van den Bigge• 
laar). 
2 boerengezinnen, omvattende 14 per
sonen emigreerden naar Brazilië (Ver
hoeven en Helmer). 
1 alleenstaand persoon ging naar Zuid
Afrika (v" d. Pas). 
1 alleenstaand persoon ging naar Cana
da (van Hal). 
De belangstelling voor emigratie is stij
gend. Op 1 Januari waren nog 35 aan
vragen lopende. 
De kermisopbrengst was als volgt: 

Markt Houtwerf Totaal 
1946 5764,- 5764,-
1947 8745,- 8745,-
1948 4956,- 2077,50 7033,50 
1949 6383,- 2781,- 9164,-
1950 6386,- 2717,50 9103.50 

OMGEVING 

Vermakelijkheidsbelasting: 
Door het publiek werd besteed voor het 
bezoeken van: 
bioscopen f 43618,50; bel opbr.f 112.36, 
Bioscopen f 43.618,50 

belastingopbrengst f 11.236,03 
Sport f 12.295,-

belastingopbrengst f 2.032,94 
Toneel, concerten, enz. f 8.697,20 

belastingopbrengst f 993,39 
Woningbouw. 
Aan bouwvolume werd voor 1950 aan-
vankelijk toegewezen 2301 m3 

Nader werd nog toegekend 4421 m3 

Deze, zeer karige, toewijzing noopte tot 
het opstellen van het volgende aanvan
kelijke plan: 
4 middenstandswoningen Konijnsholse 

dreef 1360 m3 (deze bleken bij aan
besteding te duur). 

12 woningen aan de van Coothstraat
Prins Hendrikstraat 3120 m3 (werden 
in April aanbesteed en zijn in aan· 
bouw) 

2 duplexwoningen van Ranststr. 580 m3 

2 duplex woningen Ridder v. Cuijk-
nraat 5Wm3 

3 woningen Ridder v. Cuijkstr. 780 m3 

(ook deze laatste 7 zijn te duur). 
Totaal 23 woningen met 27 bewoningen 
met een inhoud van 6420 m3. 
De heer v. d. Aker, Nieuwstraat, kreeg 
302 m3 toegewezen 
Door voortdurend te wijzen op de grote 
woningnood en door elk middel aan te 
grijpen dat leiden kon tot het verkrijgen 
van woningen werd succes geboekt. Dit 
succes leidde na moeizame onderhande
lingen, tot het resultaat, dat gegund kun
nen worden: 
75 z.g. goedkope woningen, waarvan er 
64 in aanbouw zijn op Zandvliet en 11 
eerstdaags worden aangepakt langs de 
Nefa Bouwplatenfabriek; 12 woningen 
aan de Van Coothstraat-Prins Hen
drikstraat die in aanbouw zijn; 12 z.g. 
goedkope woningen nabij de Nefa 
Bouwplatenfabriek; 4 middenstandswo
ningen Konijnsholse dreef dank zij de 
zeer op prijs gestelde financiële mede
werking van het Waterschap; 6 midden
standswoningen aan de Deken Spierings
straat. Totaal 109 woningen. 
Ondanks dit belangrijk resultaat blijft de 
behoefte aan woningen in Boxtel nog 
een wonde plek. 
Bedroeg het aantal woningzoekenden op 
1 Jan. 1950 428; op I Jan. 1951 beliep 
dit nog 353. Enige verbetering is er dus, 
n.l. 75. De 353 woningzoekenden vallen
uiteen als volgt: 
144 man plus vrouw (waaronder onge
huwden en trouwlustigen !) 69 m. plus vr. 
plus I kind; 48 m. plus vr. plus 2 kinde
ren; 43 m. plus vr. plus 3 kinderen; 19
m. plus vr. plus 4 kinderen; 6 m. plus 
vr. plus 5 kinderen; 9 m. plus vr. plus 6 
kinderen; 9 m. plus vr. plus 7 kinderen; 
4 m. plus vr. plus 8 kinderen; 1 m. plus
vr. plus 9 kinderen; 1 m. plus vr. plus 
11 kinderen. 
De wonde plek wordt nog duidelijker, 
indien men bij de 353 woningzoekenden 
in het oog vat, dat in Boxtel nog meer
dere woningen staan die die naam nïet 
meer waardig zijn doch waartegen thans 
jammer genoeg nog niet veel te doen is.
Bestaat grote behoefte aan arbeiderswo
ningen, de behoefte aan middenstands
woningen wordt nijpend. 
De voor 1951, 1952 en 1953 toegewezen 
45 woningen (voor, elk jaar) kunnen de
oplossing niet brengen. 
De adviescommissie ingevolge de Woon
ruimtewet 1947 onderging wijziging 
doordat in plaats van de heer van Su
sante zitting nam de heer van der Weijst
en in plaats van de heer van den Bo
gaert de heer de Visser.
In het Bestuur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon nam de heer van der Meij
den zitting in plaats van de heer van 
den Bogaert.
De verbreding van de Vicarius van 
Alphenlaan werd mogelijk door aankoop 
en ruil van gronden. 
De weg Tongeren, richting Kalksheuvel, 
kon aansluiten aan de weg die in het 
ruilverkavelingsplan ligt door een ac
coord met de landbouwers J. van Baast 
en M. Verhoeven. 
Partiële rioleringswerken zijn in uitvoe
ring bij de nieuwbouw eri in de van 
Salmstraat-Mijlstraat. 
Bestratings-en rioleringswerken werden 
uitgevoerd in de Kasteellaan, van Cooth
straat, Frans Staelstraat, ten Brinkstraat, 
Parallelweg-Zuid en de Prins Hendrik• 
straat. 
Op 24 Januari werd in de Staten-zitting 
de weg Boxtel-Schijndel door de Pro• 
vincie overgenomen. De bijdrage die de 
gemeente daarvoor moest betalen werd 
gedekt door de verkoop van bomen 
langs die weg. 
Het vastgestelde uitbreidingsplan wacht 
nog steeds op goedkeuring. 
Aan het openbaar slachthuis werd een 
koelcel gebouwd. 
Op 16 Februari werd de R.K. H.B.S. 
plechtig voorlopig ondergebracht in het 
pand in de Herman Brandtstraat. 
Op 6 December werd bericht ontvangen 
dat de R.K. H.B.S. rekenen kan op Rijks
subsidie. 
De R.K. Schildersschool "St. Lucas vond 
een beter onderdak. Het ruimere ge• 
bouw werd 19 December ingezegend. 
De uitbouw van de St. Angelaschool na· 
dert haar voltooiing. De uitbouw der St. 
Aloysiusschool zal eerstdaags wel aan• 
vangen. 

C 



Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

Zondag 28 Januari 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Telefoon 354 

Plaatselijk Nieuws 
SPREEKUUR 
PAROCH'ëLE-WERKSTER 
ST. PETRUS-PAROCHIE. 
Belanghebbenden worden er op geatten
deerd dat de Parochiële-Werkster haar 
spreekuur heeft op Dinsdag- en Vrijdag
voonniddag van 9.30-10.30 op Rech
terstraat 12. 
Om teleurstelling te voorkomen is het 
gewenst zich hieraan te houden. 

,MOEDER-CURSUS. 
De deelneemsters aan de Moedercursus 
wordt bij deze medegedeeld, dat de 
laatste les van de cursus door Kaoelaan 
Verhagen zal gegeven worden Woens
dag 31 Januari 's avonds om half 8 in de 
St. Vincentiuszaal op Duinendaal. 

K.A.B., AFD. BOXTEL. 
Voor het volgende punt willen wij de 
aandacht vragen van onze leden. 
Op 5 Februari a.s. begint in onze afde
ling een Sociale Cursus van één les van 
2 uur per week, er zijn reeds 35 can
didaten ingeschreven. Heeft U ook 
animo voor deze cursus, geeft U dan 
ten spoedigste op bij Uw eigen vak
groepbestuur. 

R.K. BOERINNENBOND. 
De leden van de reidansclub worden 
allen verwacht op Maandag 29 Jan. a.s. 
's avonds om 7 uur in het eierlokaal. 
Ook andere meisjes die lid wensen te 
worden, worden dringend verzocht zich 
die avond dan op te geven. 

AFSLUITING BRUG 
SCH)JNDELSEDIJK. 
Wegens noodzakelijke herstelwerkzaam
heden is de brug op de Schijndelsedijk 
voor het verkeer gesloten tot Zaterdag 
27 Januari. 
Voetgangers en fietsers kunnen zo no
dig gebruik maken van de Munselsebrug. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 16 tot en met 22 Januari 1951. 

GEBOREN: Marten P. zoon van P. 
Groen en A. Dongstra, Ten Brinkstr. 17 
- Antonia Th. L. M. dochter van A. J.
Dankers en W. M. Heesbeen, Kalksheu
vel 31 - Cornelia J. M. dochter van Th.
van Kempen en C. J. van Eindhoven,
Gemonde 28 - Adriana M. W. dochter
van A. J. van Erp en W. M. van Gemert,
Luissel 7a.
ONDERTROUWD: Hendrikus P. van
der Meijden en Catharina Th. M.
Baaijens - Johannes Bijnen en Maria J.
van der Plas - Henricus A. Smits en 
Antonia M. C. van Oosterhout.
GEHUWD: Gerardus J. M. van de Ven
en Antonetta H. Pouwels.
OVERLEDEN: Joannes W. Brands, oud
62 jaren, Vorst 23 - Waltherus M. van
Lier, oud 6 weken, Jan van Brabant
straat 12.

CONCERT 
R.K. GILDENBONDSHARMONIE. 
Dinsdag 30 Januari zal de R.K. Gilden
bondsharmonie in de Ark haar jaarlijks 
Concert geven voor Ereleden, Donateurs 
en Begunstigers met introducé's. 
Het programma vermeldt: 1. On the 
quarter Deck, K. J. Alford; 2. Cavalerie 
Legère, ouverture, Suppé; 3. La Chan
son des Nids, V. Bont; 4. Vier Interna
tionale Schetsen, Alf. Driessen; en 6. 
Danse Hongroise nrs. 5 en 6, J. Brahms; 
7. Finlandia, Symoh. 0edicht, Sebelius; 8.
Deutslands Waffenehre, mars, Blan
kenburg.
Het concert vangt aan om 8 uur.

VRIENDEN CONCERT 
BOXTELSE ORKESTVERENIGING. 
Maandag 29 Jan. zal het Vriendencon
cert gegeven worden voor dit seizoen. 
Aanvang 8.15 uur. 
Het Bestuur der B.O.V. heeft zich de 
medewerking verzekerd van de bekende 
concertzangeres Ans v. Mol!, die in de 
verschillende. Koor- en Orkestwerken de 
solistische partij zal vervullen, en verder 
van het Boxtels Gem.engd Koor. 
Het geheel staat onder leiding van Cor 
Suys. 
Het programma vermeldt brillante wer
ken van Mendelssohn, Ces. Frank, Hän
del e.a. 
De clarinettist van het Orkest, Frans 
Hazenberg, zal als solist optreden in 
een van Mozart's schoonste werken, het 
Concert voor Clarinet en Orkest. 
Vermelden wij tot slot nog de uitvoering 
van de 15e Symphonie in Bes van Jos. 
Haydn, dan behoeft hieraan weinig te 
-Worden toegevoegd.

.PROPAGANDA-AVOND ST. ELOY.
De op 18 Jan. door de Ned. Kath. Me
taalbewerkersbond "St. Eloy", afd. Box
tel, gegeven filmavond voor de leden 
met hunne vrouwen en verloofden is 
schitterend geslaagd. De belangstelling 
was zo groot, dat de zaal van de Ark 
werkelijk te klein bleek. Ook de afdeling 
Schijndel was vertegenwoordigd. 
Na de verwelkoming door de voorzitter 
hield de districtsbestuurder, de heer Ver
hoeven, een propagandistisch betoog, 
. waarin hij de leden aanspoorde tot actief 
medeleven met de organisatie. In ver
band hiermede verzocht hij de leden 
zeker hun belangstelling te tonen voor 
de op 21 Februari te houden jaarverga
dering. 
Vervolgens werd de jubileumfilm van de 
KA.B. gedraaid. 
Na de pauze werd de pakkende film 
,,De Hemelse Magiër" vertoond. 
"St. Eloy" heeft zijn leden op deze 
avond een zeer gewaardeerde ontspan
ning bezorgd. 

LENNISHEUVEL. 
A.s. Zondag zal in Orion door de To
neelclub "Huize Assisië", die gevormd
is door het personeel van de inrichting,
een uitvoering gegeven :,vorden. Onge
voerd zal worden het blijspel "Meta
morfose".
IN "HET WITTE PAARD".
Temidden van besneeuwde bergtoppen, 
ruisende watervallen en diepblauwe 
meren ligt het plaatsje Salzkammergut. 
waar iedere tourist het gezellige hotel 
van waardin Josefa weet te vinden. Salz
kammergut...... waarvan men zou kun
nen zeggen...... hoe mooi en hoe ver 
het is. Salzkammergut en "Het Witte 
Paard" .... .. helaas onbereikbaar voor de 
meesten van ons. 
Boxtel's Toneel brengt echter raad!!!! 
Het is aan deze club gelukt met hotel 
"Het Witte Paard" een contract af te 
sluiten, waarbij waardin Josefa, haar be
dienden en de gasten zich verplicht heb
ben met de a.s. Carnavalsdagen het to
neelminnend publiek van Boxtel en om
streken te zullen vergasten op vele 
glaasjes "leut" en ettelijke schote1s ,.lol", 
door met vereende krachten Salzkam
mergut en "Het Witte Paard" in de 
Boxtelse Ark over te brengen. , 
Er zijn vele plaatsen op het terras . . .... 
dus komt en geniet van wat "Het Witte 
Paard" U biedt. 

Ingezonden 
Tot mijn verwondering las ik in Bra
bant's Centrum van 19 dezer een verslag 
over de viering van 't zilveren bestaan 
van de biljartvereniging "De. Amateur", 
gevestigd bij J. Waals. 
Dit moet echter een vergissing zijn! 
Wat tóch is 't geval? 
Op 13 Jan. 1926 werd opgericht de bil
jartvereniging "De Witte Muis". Deze 
vierde op 13 dezer dus met recht haar 
zilveren bestaan. 
In 1941 scheidden zich enkele leden af 
en richtten een nieuwe vereniging op,• 
eerst onder dezelfde naam, later onder 
die van "De Amateur". 
Van 1941 tot 1951 zijn echter nog maar 
tien jaren. Hoogstens zou "De Amateur" 
dus dit jaar en dan nog niet op 13 Jan. 
haar tweede lustrum kunnen vierén. 
Of tellen de jaren doorgebracht bij "De 
Witte Muis" soms ook mee? Dan moet 
men zijn zilveren feest als "biljarter" 
vieren en niet 't zilveren bestaansfeest 
van een club, die nog maar tien jaar be
staat. Wil een club een titel vinden om 
feestelijkheden te organiseren, best, maar 
laat men dan ook op dit punt sportief 
blijven. 

F. v. d. L.

·1 0 � N K OM de voorbrspreking �oor Vrienden 
op ZATERD\GMIDD 1G as 27 JAl\:UARI van 2-4 uur 
voor h�t VRIENDENCONCERT 

van de BOXTELSE ORKESTVERENIGING 

in DE ARK 1 
E. H. B. 0. 

Een afdeling van de Katholieke 
Nationa'e Bond voor E.H.B.O. 
wordt opgericht. 
Zolang De Ark bestaat hebben we de 
bovenzaal, de zogenaamde foyer, niet zo 
vol bezet gezien als Maandagavond. 
Welke geheime krachten zijn actief ge
weest om zoveel belangstellenden te 
trekken voor de propaganda voor 
E.H.B.O.? 
Het resultaat? Werkelijk buiten ver
wachting! 156 personen, zowel vrouwe
lijke als mannelijke, gaven zich op als lid 
van een op te richten afdeling van de 
Katholieke Nationale Bond voor 
E.H.B.O. 
De heer A. M. Bergens, Bondsvoorzitter 
hield een suggestieve inleiding, waarmee 
hij de aandacht van het voor het meren
deel jonge publiek stevig in de greep 
had. 
Zijn schildering van "de dood langs de 
weg" was dan ook zo aangrijpend, dat 
wij ons levendig kunnen voorstellen wat 
er moet omgegaan zijn in de gemoede
ren van die jonge mensen. 
Hoe karakteristiek wist hij de ijver om 
zich te bekwamen voor deskundige hulp
verlening te versieren met de moed der 
naastenliefde. 
Het cijfermateriaal omtrent de dagelijkse 
ongelukken en het tekort aan geschool
de hulp accentueerde de noodzaak van 
de E.H.B.O. 
Ook de gerichte films leverden een le
vendige propagandistische bijdrage. 
Hoe de aanwezigen reageerden op het
geen hen werd voorgehouden, is boven 
reeds vermeld. De opgave was zo bui
ten verwachting, dat de leiding van deze 
propaganda-bijeenkomst nog even in be
raad moest gaan over de mogelijkheid 
om meerdere cursusavonden of lessen 
vastgesteld te krijgen. 
Aanvankelijk was bepaald een cursus, 
naar aantal deelnemers gesplitst over 
twee avonden, doch indien de aspirant 
deelnemers hun aanmelding handhaven, 
zal een derde avond toegevoegd moeten 
worden. 
Dokter Margry, de promotor van deze 
propaganda, zal in ieder geval 's Woens
dagsavonds en mogelijk ook Donderdags 
zijn lessen geven. Wellicht dat na het 
overleg met onze andere doktoren, nog 
een derde avond of les zal vastgesteld 
kunnen worden. 
Voor de oprichting ener afdeling van de 
Kath. Bond voor E.H.B.O. zal nog een 
constituerende vergadering worden ge
houden. 
Zij die zich opgaven als lid zullen daar
voor nog een oproep ontvangen. 
Als het enthousiasme, op de gehouden 
bijeenkomst tot uiting gekomen, de daad
kracht bestendigen zal, dan heeft Box
tel thans een pracht korps jongelui voor 
de verlening van Eerste Hulp Bij Onge
lukken. 
Mogelijk komt het korps gediplomeerden 
van vroeger zich hierbij nog wel aan
sluiten. 

Toets d�r Critiek 

EEN GROOTS CONCERT. 
Kondigde Boxtels Harmonie vorige week 
een groot concert aan, wij kunnen ge
tuigen nu wij het . beluisterd hebben, 
dat het concert niet alleen groot was 
maar groots geworden is. 
Groots in z'n samenstelling echter ook 
groots in manier waarop een dilettanten
corps deze schone werken wist te ver
tolken. 
Het meer talrijke publiek dan vorig jaar 
heeft dan ook naar waarde genoten. 
De grote mars uit de Opera Tannhauser 
gaf al direct het vermoeden dat er deze 
avond iets van prima gehalte te verwach
ten was. 
In de Ouverture "Egmond" keerde de 
oude roem van Boxtels Harmonie uit het 
glorietijdperk weer terug. 
Mocht de introductie van het Urenbillet 
wat stroef uit vallen, dan moeten wij 
hiervan getuigen dat hier een ontzet
tend zware techniek in geëist wordt. 
De Abschied Simfonie van Haydn werd 
schitterend uitgevoerd en deed ook erg 
feeëriek aan met het uits!uitend door 
kaarsjes verlichte toneel, wat een toe
schouwer de opmerking ontlokte dat de 
jongens het zelfs in den blinde nog goed 
deden. 
Met dit pracht werk waarbij vooral het 
laatste deel zo mooi tot uiting kwam, 
brak, na 'n langdurig applaus, de pauze 
aan. 
Na de pauze hoorden we nog een door 
de heer Molenschot gearrangeerd 
Adagio, uit de Sonate Pathetique van 
Beethoven, waarna we tot slot nog ver
gast werden op de Onvoltooide Simfonie 
van Frans Schubert. 
Dit meesterwerk werd waarlijk meester
lijk vertolkt, de meest tere passages wis
selden hier af met majestueuze klank
beelden, te veel om op te noemen. 
Het zeer voldane publiek besloot deze 
prachtvolle avond met een zeer gul ap-
plaus. 

Arbeidsbureau Boxtel 

VRAAG: arbeiders voor de nederlandse 
en belgische steenkoolmijnen; handzwik
ker; 1 mannelijke kantoorbediende van 
20 jaar; jongens en meisjes voor diverse 
industrieën; arbeiders voor de zinkfa
brieken in Budel. 

AANBOD: timmerlieden; metselaars; 
opperlieden; grondwerkers; stuca<loors; 
voeger; schilders; straatmaker; opzich
ter B&U; smid; bankwerker; ll. electro
monteur, metaalbewerkers, chauffeurs, 
kantoorbedienden; magazijnpersoneel en 
diverse anderen; 1 kantoorjuffrouw 18 
jaar; burger-Nederlandse gerepatrieer
den uit Indonesië hebben kansen in de 
Belgische Congo. 
Alle inlichtingen vrijblijvend bij het Ar
beidsbureau Boxtel, telefoon 459. 

Meisje, lees dit eens even 1? 
Terugkerend van het bezoek aan die 
goede, oude Pastoor van Maastricht, die 
zo goed-gemeend had zitten praten over 
die schone Mater Amabi'.isschool, bla
derde ik in enkele foldertjes en papieren 
die hij mij bij het weggaan in de handen 
stopte. 
Rustig in een hoekje van de trein be
studeerde ik ze stuk voor stuk_ Het eer
ste ogenblik wist ik geen weg met al die 
inlichtingen. Ik zag wel: het was niet 
mis 11 Een hele reeks van leraren en 
leraressen moest aan zulk een school 
worden verbonden. Kijk maar eens: 
Een godsdienstleraar, een paedagoge of 
opvoedkundige met Middelbare Akte of 
Universitair gevcumd, een Arts, een Ver
pleegster, een Kinderverzorgster met 
akte wijkverpleging, een Binnenhuisarchi
tecte, een leraar Gymnastiek, een Zan
leraar en verders Kookleraressen en 
Naaileraressen. Het was een he'e serie Il 
Het hl.eek geen kleinigheid, deze school! 
Geboeid las ik verder: de school duurt 
3 jaar, doch elk jaar is een afgerond ge
heel en geeft recht op een diploma. 
DE MEISJES UIT ALLE STANDEN 

kunnen de drie-jarige cursus volgen, 
doch, zo ze willen, mogen ze na één jaar 
gerust de school verlaten en ontvangen 
het diploma van de le jaarcursus. 
De school begint gewoonlijk met Sep
tember en eindigt in April. De gezell41e 
winteravonden worden meestal aan dit 
prachtige werk besteed. De leslokalen 
worden, zoveel mogelijk huiselijk inge
richt en in prettige sfeer gezeten in een 
ronde kring wordt les gegeven door des
kundige en goedgevormde leerkrachten. 
ALLE meisjes UIT ALLE STANDEN 
doen mee aan deze Mater Amabilis
school I Dat is juist een van de aantrek
kelijkheden I Ate jonge meisjes dragen 
toch immers dezelfde roeping 1 
Deze levensschool geeft de echte fijn
vrouwelijke vorming voor alle meisjes. 
Zij spreekt het meisje aan in haar diep
ste wezen en bereidt haar voor op haar 
levensstaat, welke d!e ook is. 
Al lezend en blade_end viel mij een fol
dertje in handen, waarop ik lang heb 
getuurd. Op de inhoud hiervan kom in 
een vo!aende keer ter112. 

Emigratie:11 
Voorlichtingsavond 
De Voorzitters der drie standsorganisa
ties, t.w. de Middenstand, de Kath. Ar
beiders-Beweging en de Boerenbond 
hebben opnieuw een Voorlichtingsavond
georganiseerd op 31 Janua:i a.s. in de 
Ark. 
Woensdagavond om half 8 zal een twee
de voorlichtingsavond gegeven worden 
over het probleem der emigratie. De. 
spreker van deze avond zal zijn: Dis. 
Jos. van Campen, Secretaris van de 
Emigratiestichting in Den Haag.
Deze spreker zal behandelen de toe
komstmogelijkheden in Australië en 
Canada. 
Daar bij de.· vorige Voorlichtingsavónd 
de belangstelling zo enorm groot was, 
dat meer dan honderd mensen tèleur
gesteld moesten worden heengezondën, 
hebben de voorzitters gemeend nog eens 
een gelegenheid hiertoe te moeten open
stellen. Om deze keer teleurstellingen te 
voorkomen is er elke clag van 12 tot 1 
uur gelegenheid tot plaatsbespreking -bij 
de concierge van de Ark. Het is tege
lijkertijd de bedoeling om te komen tot 
oprichting van een cursus voor emigran-
ten. 
'n Volledige cursus voor emigranten om
vat een dertigtal lesavonden waar 5 leer
krachten aan verbonden zijn, t.w. een 
godsdienstleraar, die de godsdienstlessen 
geeft en tevens richtlijnen voor de aan
passing bij 't volk van het immigratie
land; een Engelse leraar, een dokter, 
een verpleegster en. een leraar die de 
eerste beginselen bijbrengt voor het 
hanteren van machines. 
Deze cursus, die opgebouwd is uit een 
driejarige ervaring, is geheel ·practisch 
ingesteld. 
f:lke lesavond bestaat uit drie lesuren. 
De leeftijd van de cursisten is 16 jaar 
Zowel mannen als vrouwen die belang 
hebben bij zulk een cursus worden hier
toe uitgenodigd. Het cursusgeld be
draagt voor de gehele cursus 30 gulden 
per persoon; 20 gulden voor het tweede 
gezinslid; 15 gulden voor het derde ge
zinslid en 10 gulden voor het vierde ge
zinslid. 
Het ligt in de bedoeling om voor de 
emigranten die binnenkort zullen ver
trekken, verkorte cursusavonden in te 
richten om hen nog het meest noodza
kelijke mee te geven voor hun grote 
levensstap. 
Wij sporen alle belanghebbende emi-
• granten aan om deze gewichtige stap
niet onvoorbereid te zetten en daarom
roepen wij alle emigranten op om Don
derdagavond a.s. (1 Februari) de eerste
openingsles mee te maken.
Op 1 Februari - Donderdag om 8 uur
- zal de eerste openingslés worden ge
geven. Alle emigranten die zich voor
emigratie hebben opgegeven of plannen
in die richting hebben, verwachten wij
op die lesavond.

Fr. WITfEVEEN, Voorz. Middenst.
A. VALKS, Voorz. K.A.B.
P. v. d. ME)JDEN, voorz. N.C.B.

Missie Thuisfront 

Op de begrafenis van Theodora Bekkers
Hezemans werd voor de Missie van de 
Ursulinen f 8,60 opgehaald. 

* * *
Allen die meegewerkt hebben met Drie
koningen zijn nog niet vermeld, want 
Ansje v. Grinsven, Marlies Segers en 
Hanny Jansen hadden f 2,38 opgehaald 
voor de weesjes op Java; eveneens An
nie en Kees v. d. Aker en Jan Melis 
vergaten de Ursulinen-Missie niet, hun 
buit was f 6,78. 
Aan al de weldoeners onze hartelijke 
dank. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-NIEUWS_ 
Boxtel 1 -Bladella 1 
Concordia 3-Boxtel 2, 12 uur 
Helvoirt 2-Boxtel 3 
Boxtel 4-Irene 1, 12 uur 

Standenlijst 3e klasse B:
Boxtel 
Schijndel 
O.D.C.
Bladella
W.S.C.
Baardwijk
O.S.S.
O.JC.
Gestel 
Best-V. 
Mulo 

11 6-2-3 29-20 14 
9 6-1-2 27-11 13 

10 5-3-2 19-13 13 
12 6-1-5 32-35 13 
9 6-0-3 24-15 12 
9 5-1-3 16-15-11 

11 4-3-4 24-21 11 
11 4-1-6 18-27 9 
10 2-3-5 12-20 7 
11 1-4-6 15-26 6 
11 2-1-8 15-27 5 

Wil Boxtel zich bij de koplopers hand
haven dan zal het Zondag tegen Bla
della op moeten passen, gezien de pres
tatie der laatste weken van Bladella. 
Dus Boxtel-lui werken Zondag voor de 
volle honderd procent. We rekenen op 
jullie. 

HOCKEY. 
M.E.P.-Nieuws.

Overwinning van Mep op Hoco 
brengt het kampioenschap in
zicht. 

Een prima spelend Mep heeft de laatste 
kampioenspretendent Hoco door een 
4-1 zege van zich afgeschud.
Het bleek al direct dat Mep er deze
Zondag weer zin in had. Een snel en
resoluut ingrijpende achterhoede, een
voorbeeldig stuwende middenlinie en
een voorhoede die er een levendig spel
van maakte gaven de hardwerkende
stickvaste Oisterwijkers geen schijn van
kans.
Reeds na 10 minuten kon Mep door de 
Rooij de score openen en 5 minuten
daarna máakte Bastings er 2-0 van.
Ook hierna behield Mep het beste van
het spel en met nog een goed doelpunt
van Smits kon Mep met een 3-0 voor
sorong gaan rusten.

Sociale verzekeringen 
KINDERBIJSLAG. 

Bij de Wet van 21 Augustus 1950 is d 
Kinderbijslagwet ingrijpend gewijzigd. 
Wijzigingen, welke 1 Jànuari 1951 zijn 
ingegaan: 
Het percentage arbeidsongeschiktheid is 
teruggebracht tot 50"/o. (Vroeger 70"/o). 
Dit wil dus zeggen, dat een arbeider, 
die na een ongeval of bij ziekte voor 
50"/0 of· meer mag gaan werken, over 
deze werkdagen zijn volle kinderbijslag 
ontvangt ongeacht welk loon hij voor 
die werkzaamheden geniet. ,-

.. Recht op kinderbijslag heeft de arbeider 
• voor elk van zijn wettige of gewettigd'e 
kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar. 
De voorwaarden dat de kinderen moeten 
behoren tot het gezin van de arbeider, 
welke voorwaarde ·zoveel moeilijkheden 
heeft opgeleverd, is komen te vervallen. 
Het doet er dus niets toe waar het kind 
zich bevindt. ,,, 
Recht voor· kinderbijslag bestaat voor 
stiefkinderen van de arbeider tenzij het 
vorig huwelijk van de echtgenote is ont
bonden door rechterlijk vonnis na 5 jaar 
scheiding van tafel en bed of door echt.
scheiding. In deze gevallen heeft de ge
wezen echtgenoot recht op kinderbijslag. 
Arbeiders die in ploegendienst werk
zaam zijn en als gevolg hiervan op een 
minder aantal dagen arbeid verrichten, 
worden geacht op een normaal aantal 
dagen van de week arbeid te hebben 
verricht. 
Voorheen was 1 October beslissend voor· 
het recht op kinderbijslag voor het ge:
hele daarop volgende jaar. Thans geldt
de eerste dag van elk kwartaal dus t

Januari-! April-1 Juli en 1 October. 
Dit is een belangrijke verbetering. Eerst 
kreeg men voor een kind op 2 October 
geboren het gehele volgende jaar geen 
kinderbijslag. Thans gaat voor zulk een 
kind 1 Januari daaraanvol�end de bij
slag in. Voor een kind geboren in het 
lopende kwartaal gaat de bijslag het vol
gende kwartaal in. Voor kinderen ge
boren tussen 2 Januari en 31 Maart gaat 
de bijslag 1 April in enz. 
Ten aanzien van studerende kinderen 
boven 16 jaar, doch beneden 21 jaar 
bestaat het recht op kinderbijslag, indien 
hun tijd, behoudens in geval van ziek,te 
of vacantie, geheel of grotendeels in 
beslag wordt genomen door het volgen 
van onderwijs aari een inrichting voor 
algemeen vormend- of vakonderwijs. 
Hierbij is dus de eis dat het onderwijs 
dagonderwijs moet zijn vervallen. 
Geheel nieuw is de bepaling, dat recht 
op kinderbijslag bestaat voor kinderen 

. boven 16 jaar doch beneden 21 jaar, 
die naar het oordeel van het uitvoerings
orgaan blijvend invalide zijn in de zin
van art. 72 der Invaliditeitswet d.w.z. die
meer dan 2/a arbeidsongeschikt zijn.
Het recht op kinderbijslag voor pleesi:
kinderen bestaat voor hen die uitslui
tend of in belangrijke mate voor reke
ning van de arbeider worden onder
houden. 
Eerst werd de eis gesteld, dat het pleeg
kind door hem als een eigep-kind.n)Q�t
worden onderhouden en opgevoed en 
tot zijn gezin behoorde. Dit geldt alleen 
indien er geen vader of stiefvader meer 
is. Voor het geval deze er wel zijn ont
vangen zij de kinderbijslag en niet de 
pleegvaders, die het kind onderhouden. 
Kindertoeslag kan thans ook worden aan
gevraagd door kostwinners of kostwin
sters mits zij vanzelfsprekend in loon
dienst van een onderneming werkzaam
zijn. 
Ook indien de vader nog leeft. Het kan
b.v. voorkomen dat de vader invalide is
doch niet in loondienst heeft gewerkt
zodat hij geen recht op invaliditeitsrente
en dus ook niet op kinderbijslag heeft.
In dit geval kan dus de kostwinner of
kostwinster in loondienst de bijslag aan
vragen ten behoeve van kinderen tot 16
jaar en studerende in het gezin tot 21
jaar,

H. v. d. K.

Ook na de rust een doorgaans sterker 
Mep. Een kort overwicht van Hoco een 
niet onverdiend tegenpunt, doch dat was 
dan ook alles want hierna nam Mep 
weer het heft in handen hetgeen resul
teerde in een doelpunt van van Oerle, 
waarbij uiteindelijk Hoca nog niet onte
vreden mocht zijn ( 4-1 ). 
De stand aan de kop der 2e klasse is nu: 
M.E.P. 11 10 1 21 
Rapidity 9 6 1 2 13 
Hoco 10 5 3 2 13 
Hopbel 8 4 4 8 
Mep Il ontving Geldrop en speelde een 
zeer goede wedstrijd, doch had het geluk 
niet aan haar zijde en zij zagen een ver
diende 2-0 voorsprong omgezet in een 
3-5 nederlaag. Doelpunten van Kue
nen, Versantvoort en van Horen waren 
van goed gehalte. De achterhoede van 
Mep, technisch ruim voldoende, schoot 
tactisch enigszins te kort, waarvan Gel
drop dankbaar gebruik maakte. 
A.s. Zondag wordt gespeeld:
Heren: Mep I-DenBosch

Mep 11-Huac II 
Dames: Hopbel-Mep 

2 uur 
12 uur 

Van Mep I verwachten we zeker een 
overwinning, mits de tegenstander niet 
wordt onderschat. 
Mep II heeft tegen de leider Huac kans
op een gelijk spel, hetgeen voor de da
mes te Schijndel ook niet onbereikbaar 
moet worden geacht. 

BOXTELSE BILJARTBOND.

Uitslagen klasse A en eindstand. 
Gr. Pommer. 625 car. 168 brt. gem. 3,71 
D.M.C. 499 car. 168 brt. gem. 2,91 
Hoogste serie: H. v d. Loo van "De 
Groene Pommerans" met 38 car. 

De eindstand in klasse A is:
't Hoekje 12 6929 1551 56 4,467 
Gr. Pommerans 12 6487 1809 38 3,585 
Amateur 12 6228 1836 61 3,392 
D.M.C. 12 6032 1912 40 3,154 
Hoogste serie: B. Schalks met 61 car. 
Hoogste gemiddelde van een vijf_tal: 't 
Hoekje met 5,84 



St. Liduina-stichtin g 
Door het R.K. Kerkbestuur St. Petrus 
worden sinds enige tijd besprekingen ge
voerd met de Eerw. Zusters van de 
Congregatie J.M.J. op Duinendool over 
een reorganisatie van het St. Liduina 
Ziekenhuis, dat in eigendom van dit 
Kerkbestuur sinds vele jaren door deze 
Zusters wordt verzorgd. Duinendaal is 
uitgegroeid tot een groot complex, be
staande uit klooster, scholen, internaat, 
,pensionaat, gasthuis voor ouden van 
dagen en ziekenhuis. Alleen dit laatste 
onderdeel al vormde een complex van 
gezondheidszorg, omdat naast ziekenhuis 
ook consultatiebureau voor zuigelingen, 
tuberculose, de centrale van het Wit
Gele Kruis met wijkverpleging en uitleen
bureau, ten slotte ook de schoolartsen
dienst er onderdak vonden. Bovendien 
werd de gelegenheid geboden aan enkele 
specialisten tot het houden van een poli
klinisch spreekuur en vonden er de vac
cinatie's plaats. 
Het mag een afzonderlijke taak ge
noemd worden om een historisch over
zicht samen te stellen van Duinenclaal en 
aan velèn dank te brengen voor de wer
ken van liefdedigheid, die door de katho
trum werkzaam kunnen zijn en zijn in
lieke charitas in samenwerking met de 
religieuzen in praktijk zijn gebracht. Het 
moge thans voldoende zijn te getuigen, 
dat heel dit complex zich in -de dank• 
bare sympathie van de bevolking van 
Boxtel en omgeving mag verheugen. 
Zeker is dit duidelijk gebleken in de 
wrede oorlogs- en bezettingsjaren. 
Evenwel is de oorlog ook door zijn ge
volgen de aanleiding geworden, dat een 
uitgebereid onderzoek werd ingesteld 
naar de exploitatie van het geheel en 
naar de noodzakelijke vernieuwingen 
voor de toekomst. Het Kerkbestuur, dat 
de verantwoordelijkheid heeft kon moei
lijk meer het volledige risico blijven dra
gen voor de diverse onderde!en, die niet 
van direct belang zijn voor de zielzorg. 
Aan de overheid als gemeenschap komt 

Parochie-Agenda 
Zondag Sexagesima 
28 Januari 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H. Missen zijn om half 7, kwart vóór 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 wordt opgedragen als
gel. H. Mis voor Maria de Groot-de 
Koning; om kwart voor 8 gel. H. Mis 
voor Adriana van Rumund-Ketelaars • 
om 9 uur voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der Parochie; H. Bloedkapel, gel. 
jrgt. voor Cornelis van Kessel en om 
half 11 de Hoogmis, gez. jrgt. voor 
Maria van Hal-v .. Esch. 
Na de Hoogmis vergadering van de zela
tricen van de Bond van het H. Hart. 
Na de Hoogmis Mariagarde in de Kapel
op Duinendaal. 
Vandaag gaat ·de te schaal voor onze 
arrné kerken;:de 2e ·schaal voor de bij
zondere noden van de Nederlandse Bis
schoppen, welke beide collectes ten 
zeerste in de milddadigheid der Gelovi
gen worden aanbevolen. 
�edenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Woensdagavond om 8 uur godsdienst
cursus voor 18-jarigen op de Burgakker. 
Donderdag 1 Febr. des avonds om half 8 
bijeenkomst van de propagandisten van 
<Ie Maria-Congregatie in het K.J.V.-huis. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje waarna gelegenheid om te 
biechten tot 8 uur. 
Vrijdag, feestdag van Maria Lichtmis en
Eerste Vrijdag van de maand. De H. Mis 
van half 8 zal worden opgedragen ter 
ere van het H. Hart van Jezus, waaron
oer algemene H. Communie voor de 
leden van de Bond van het H. Hart. 
Vóór de H. Mis van half 9 zullen de 
kaarsen worden gewijd. 
Vrijdagavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Zaterdag eerste Zaterdag van de maand
tevens Priesterzaterdag, feestdag van d� 
H. Blasius. Vóór en ná alle H. Missen
-zal de Blasiuszegen worden gegeven. 
Zaterdag is er gelegenheid om te biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot 
half 8. 
Zaterdagavond om 7 uur Lof, waaron
-der Veni Creator tot opening van het 
Veertigurengebed. 

.Katechismusonderricht voor de plechtige
H. Communie is Maandag en Woensdag
om half 9 op de Bura-akker voor de 
jongens en voor de meisjes Dinsdag en 
Donderdag om half 9 op DuinendaaL 
Op Hemelvaartsdag, dit jaar op 3 Mei,
zullen de kinderen de eerste H. Com
munie doen, die vóór of op 8 Mei 7 jaar 
worden, terwijl in het najaar de eerste 
H. Communie zullen doen die vóór 1
October 7 jaar worden. Dit laatste in 
verband met het schooljaar. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
MAANDAG: om kwart vóór 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johanna van de Besselaar
Dankers; z.a. gel. rondst. voor Marinus 
van_ de Sande; H. Hart-altaar gel. H. 
Mis voor Antonius Schellen; om half 8 
gef. gel. jrgt. voor de familie Petrus van 
Erp-van Rwnund; z.a. gel. H. Mis voor 
Johannes van Rumund, Maria en Clasina 
Je . huisvrouwen, om half 9 gef. gez. 
jrgt. voor Lambertus Aug. Spierings en 
Maria Anna van Erven de huisvrouw. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Lambertus van den Besselaar· 
z. a. gel. H. Mis voor Johannes Jac. va�
ijempen; om half 8 gel. jrgt. voor An

,toni� Petrus Johannes de Visser; z.a. 
gel. H. Mis voor Maria Loerakker-van 
Geel I om half 9 gel. jrgt. voor Johanna 
Lucia de Visser-Paddenburg; om 10 uur 
gez. _Huwelijksmis met assistentie. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Johannes van der Meijden; 

ten aanzien van de gezondheidszorg een 
aandeel toe door de ontwikkeling van de 
sociale verzorging. 
Ook het verzekeringswezen heeft wijzi
gingen gebracht in de gezondheidszorg. 
Het resultaat van het onderzoek werd 
tot een bedreiging voor het voortbestaan 
van het ziekenhuis. Het aantal patiënten 
verminderde en de poliklinische patiën
ten eveneens. De grote ziekenhuizen 
met de specialistencentra trokken meer 
waarin behalve de huisartsen ook diver
en meer de geneeskundige behandeling 
aan zich als gevolg van het verlangen 
naar vroegtijdige specialistische consul
ten bij de uitbreiding van de zieken
fondsen, niettegenstaande het ongerief 
van de reis. Daartegenover nam het be
zoek aan de consultatiebureaux toe en 
werd de inrichting hiervoor onvoldoende. 
Overtuigd van de waardering voor het 
behoud van het ziekenhuis a's centrum 
van gezondheidszorg, zowel bij de huis
artsen als bij de patiënten, zijn d;iarop 
onderhandelingen gevoerd met het ge
meentebestuur over het tot stand bren
gen van een Stichting, die de exploit::itie 
van Duinendaal als gezondheidscentrum 
op zich zou kunnen nemen. Aan deze 
stichting met eigen rechtspersoonlijkheid 
zouden alle betreffende instantie's de 
meest gunstige voorwaarden moeten aan
bieden, waarbii het karakter van pa, ti
culier initiatief behouden zou moeten 
blijven. Daartegenover moet de samen
werking van alle particulier georgani
seerde gezondheidszorg, zowel curatief 
als preventief, met de sociaal genees-
kundige overheidszorg voor de openbare 
gezondheid verzekerd zijn. Alleen op 
deze wijze toch zal het gezondheidscen
richting in vollen omvang kunnen be:ant
woorden aan de onderscheiden behoef
ten en doelstellingen, terwijl door deze 
centralisatie de meest efficiënte uitvoe
ring mogelijk is. 
Het moge voor Boxtel en omgeving een 
verheugende mededeling zijn, dat een 
dezer dagen deze St. Lidwina Stichting 
tot stand komt. Daarmede verkrijgt Box
tel een modern gezondheidscentrum, dat 

z.a. gel. H. Mis voor Marinus van Dies
sen en Wilhelmina de dochter. H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Cornelius Voer
mans, Hendrica Vervoort de hsvr.; om 
half 8 gel. H. Mis voor Wilhelmina 
Schellekens-van de Ven; om half 9 gef. 
gez. jrgt. voor Valentinus Doesburg; om 
half 10 gez. Huwelijksmis. Hedenavond 
om 8 uur godsdienstcursus voor 18 
jarigen. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Adrianus Pennings; z.a. gel. 
mndst. voor Johanna van Run-Russens; 
om half 8 gel. mndst. voor Laurentius v. 
Minderhout; om half 9 gel. mndst. voor 
Johanna Glaudemans-Donkers; om half 
10 gez. Huwelijksmis. Hedenavond om 
7 uur Lof met Rozenhoedie ,va;i ·na r,e
legenheid om te biechten tot 8 uur, van 
wege de eerste Vrijdag. 
VRIJDAG: Feestdag van Maria Licht
mis en Eerste Vrijdag van de maand. 
Voor de H. Mis van half 9 wijding der 
kaarsen; om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Mgr. Gerardus Petrus Wilmer, z. a. 
gel. mndst. voor Adriana Verspàandonk
Hendrix; om half 8 gel, H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochie, waaronder algemene H. Com
munie voor de leden van de Bond van 
het H. Hart; z. a. gel. H. Mis voor Lu
cia de Visser-Padden burg; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis ter ere van het H. Hart van 
Jezus; half 9 kaarswijding, gez. mndst. 
voor Adriana van Haeren-Paymans; z.a. 
gel. jrgt. voor Henricus Joh. Nijssen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
ZATERDAG: Eerste Zaterdag van de
maand en Priesterzaterdag. Hedenavond 
om 7 uur opening van het 40-uren-ge
bed; om kwart vóór 7 gef. gez. Jrgt voor 
Jan van den Brekel; om half 8 gel. H. 
Mis ter ere van het Onbevlekt Hart van 
Maria tot bekering van de zondaars; z.a. 
gel. jrgt. voor Anna Hens en; om half 9 
gel. mndst. voor Adriana van Haeren
Paymans. Hedenavond om 7 uur Lof met 
Veni Creator tot opening van het 40-
uren-gebed. 
Gelegenheid om te biechten van half 3
tot 4 uur en van 6 uur tot half 8. 
Het H. Sacrament van 't Huwelijk wen
sen te ontvangen: Marinus Peter Frede
rik Pennings, geb. en won. in deze pa
rochie en Maria Johanna Cornelia Ver
heyden, geb. par. H. Hart en won. in 
deze parochie Henricus Marinus 
Voermans en Theodora Cornelia va11 
Diessen, beiden geb. en won. in deze pa
rochie - Antonius Petrus Cornelis van 
der Heijden, geb. te Waalwijk en won. 
in deze parochie en Engelina Constanna 
Hubertina Nefkens, geb. te Leeuwarden 
en won. in deze Parochie - Mattheus 
Johannes Savelkouls uit deze ,,parochie 
en Adriana Cornelia Maryn�sen uit 
Breda - Antonius Bergman uit deze 
parochie en Barbara van den Oetelaar 
uit de parochie van het H. • Hart 
Bemardus Ludovicus Tromp, geb. te 
Neerbosch en won. te Nijmegen (St. Jo
seph en Wilhelmina Elisabeth Petronella 
Raaijma1cers, geb. en won. in deze pa
rochie, waarvan heden de 3e afkondi
ging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastoor bekend te maken. 
De collecte voor Pater Raaymakers 
bracht op f 506,50. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
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, zijnA!ffdoende middelen vol
strekt noodzakelijk. Het is daarom dat
onze Bisschop het onmisbare liefdewerk
"voor de arme kerken" ten dringendste
aanbeveelt in uwe milddadigheid."

geheel beantwoordt aan de ontwikkeling 
van gezondheidszorg, zoals deze voor 
een plattelandsstreek nodig geacht wordt. 
Bovendien wordt door het karakter van 
,,stichting", waarvan de leden een per
soonlijke verantwoordelijkheid bezitten 
een samenwerking verkregen tussen d� 
organen van particulier initiatief en van 
de overheid, terwijl deze organen vol
komen zelfstandig eigen belangen blij
ven behartigen. 
Voor zover bekend is dit een geheel 
nieuw aspect in de begeerde samenwer
king van particulier initiatief en over
heid, hetgeen voor de toekomst de ver
wezenlijking moge brengen van alle ver
eiste gezondheidszorg voor Boxtel en 
omgeving. 
Het gevolg zal zijn: ten eerste het be
houd van het St. Li<luina ziekenhuis 
se specialisten hun patiënten kunnen be'. 
handelen; ten tweede poliklinische 
spreekuren door ·specialisten, zodat het 
consu'.teren regelmatig en veel gemak
kelijker zal kunnen geschieden; ten 
derde uitbreiding van de consultatiebu
reaux voor zuigelingen en tuberculose 
e.a.; ten vierde het Wit-Gele Kruis
wordt de gelegenheid geboden tot uit
breiding harer werkzaamheden, terwijl 
het uitleenbureau voor de wijkverpleging 
vernieuwd wordt; ten vijfde het genees
kundig schooltoezicht verkrijgt e�n cen
trale voor onderzoek; ten slotte zal aan 
een gemeentelijke gezondheidsdienst een 
begin van uitvoering geboden worden. 
Nu Boxtel een gezondheidscentrum gaat 
verkrijgen, dat door samenwerking van 
alle betrokken instantie 's mogelijk wordt 
gemaakt en waarvoor de toegangsweg 
verbreed zal worden, moge de belang
stelling van alle inwoners verwacht wor
den. Op 20 October a.s. bij de herden
king van het 25-jarig bestaan van het 
St. Liduina Ziekenhuis moge het voort
bestaan verzekerd zijn. Dit is de beste 
waardering voor hen, die destijds het 
initiatief genomen hebben en niet minder 
voor haar, die vooral in moeilijke jaren 
de lijdenden liefdevol bleven helpen. 

Het Bestuur. 

Onmiddellijk na de Hoogmis is het 
Santa Teresa in de kapel der Zusters 
Ursulinen, - en kwart voor twaalf is 
het H. Familie voor de jongens in de 
kerk. 
Vanavond om 7 uur is het Lof met ro
zenhoedje voor onze parnchianPn in l,Pt 
buitenland en voor het behoud van de 
vrede. 
DONDERDAG: Des middags om 3 uur 
H. Familie voor Moeders en Gehuwde
Vrouwen. - Des avonds van 6 tot 7 
uur gelegenheid tot biechten. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag der maand
en tevens feestdag van Maria Lichtmis. 
Om kwart voor zeven is de pl. H. Mis 
ter ere van het H. Hart. Voor deze H. 
Mis worden de kaarsen gewijd. 
Des middags om half 4 is het Lof voor

• de schoolkinderen en des avonds om
half 8 is het Lof met de toewijding aan 
het H. Hart van Jezus. 
ZATERDAG: Priester-Zaterdag, dag
van gebed en boete tot heiliging van de 
priesters. Na de HH. Missen wordt het 
gebed voor de priesters gebeden. Te
vens is het de feestdag van de H. Bla
sius; sedert onheuglijke tijden als pa
troon tegen keelziekten vereerd en aan
geroepen. Na de H. Mis gelegenheid 
tot ontvangen van de Blasius-zegen. 
Des avonds om half 8 Lof met "Veni
Creator" tot opening van het Veertig
urengebed. 
Tenslotte zij nogmaals herinnerd aan
de retraite voor meisjes welke te Uden 
gegeven wordt van 9-12 Februari. 
ZONDAG, IN DE KERK 
6 uur l.d. tot bijzondere intentie; 7 uur
l.d. voor Theodora Bekkers-Heezemans
als overleden lid van St. Eilisabeth-ver
eniging; 8 uur l.d. voor geestelijk en tij
delijk welzijn der parochianen; kwart 
over 9 l.d. voor levende en overleden 
leden van kaartclub; half 11 Hoogmis 
z.d. voor overleden moeclPr. 
IN DE WIJK-KAPEL "DE BURCHT'':
kwart over 7 l.d. bijzondere intentie; 
half 9 l.d. voor overleden moeder; kw. 
voor 10 I.d. voor bijzondere intentie. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Adrianus 
v. Mensvoort en Cornelia v. Krieken
z.e.; zijaltaar Ld. voor overleden fam.
A. Smetsers-v. Gooi; kwart voor 8 Lj.
voor Franciscus Voets en Catharina v. d. 
Coevering; half 9 l.d. voor Anna Maria 
Raaijmakers-van de Sande te Best over
leden; half 10· pl. gez. d. uit dankbaar
heid bij Gouden Bruiloft vanwege de 
kinderen. 
DINSDAG: 7 uur Ld. tot bijzondere in
tentie; zijaltaar Ld. voor Martinus Her
mes en Johanna v. d. Berg z.e. zoon en 
dochter; kwart voor 8 I.d. voor Adrianus 
Dankers v.w. kleinkinderen; half 9 Ld. 
voor levende en overleden leden van de 
bond van oud-leerlingen der Landbouw
school; half to gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur l.j. voor Martina
v. Meurs-v. d. Besselaar; zijaltaar Lj.
voor Josina v. Grinsven-v. Grinsven; 
kwart voor 8 Ld. voor de Heer Henricus 
Dekkers; half 9 J.d. voor overleden fam. 
v. Rooij-v. Roessel; half 10 gez. Huwe
lijksmis. 
DONDERDAG: 7 uur Lj. voor Jan v.
d. Nosterum; zijaltaar l.d. voor over
leden fam. de Rouw-v. d. Schoot; kwart 
voor 8 Ld. voor Theodorus Timmermans• 
zijaltaar I.m. voor Adriana v. cl. Linden:· 
v. Erp; half 9 Ld. voor Anna Maria v. d.

Ven-v. d. Boogaard; half 10 gez. Huwe
lijksmis. 
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. d. voor 
de levende leden van d� Broederschap 
van het H. Hart; zijaltaar 1.d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chianen; kwart voor 8 Ld. voor over
leden moeder; zijaltaar 1.d. voor over
leden familie; half 9 l.d. voor de Heer 
Jac. Cuppen. 
ZATERDAG: 7 uur l.d. voor overleden 
fam. v. Rooij-Bednars; zijaltaar l.j. voor 
Mathilda Schepens-Hoenselaars • kwart 
voor 8 l.j. voor Frans Veroude; �ijaltaar 
l.d. voor Maria Kurvers-v. Nistelrooii;
half 9 gez. dienst uit dankbaarheid; half 
to pl. gez. Huwelijksmis. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; to uur jrgt. voor Jo
annes v. d. Eerden. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. d. Biggelaar en Maria de hsvr.; 9 uur
Gez. H. Mis voor Gouden huwelijks
feest. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
Verhoeven. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Wilhelmus Verhoeven. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hele
na Verhoeven. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag en feestdag 
van 0. L. Vrouw Lichtmis; half 8 H. Mis 
voor het welzijn der parochie. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
Schellekens. 

Deze week zullen geschieden. 
Dinsdag H. Mis voor Maria de Bie. 
Woensdag H. Mis tot Bijzondere Inten
tie. Donderdag H. Mis voor Christiaan 
de Vroom te Schijndel overleden. Vrij
dag H. Mis voor de leden Broederschap 
H. Hart.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
De HH. Missen zijn om 7 uur voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; om half 9 voor Joannes Wil
helmus Brands vanwege de Godvruch
tige Vereniging ter ere van de H. The
resia; om 10 uur de Hoogmis, als pl. 
gez. jrgt. voor Petrus van Beers. 
Het collecte-bakje gaat voor de Bijzon
dere Noden; daarna de Open-Schaal 
,,Voor onze arme kerken". 
Na de Hoogmis vergadering van Vincen
tius in Orion. 
Om half 3 Lof met rozenhoedje. 
Hedenavond wordt in Orion door een 
Udenhoutse Toneelclub een blijspel op
gevoerd. 
MAANDAG, 29 Jan.: om half 8 H. Mis 
voor Johanna Kruyssen-van Mol. 
DINSDAG, 30 Jan.: om half 8 jrgt. voor 
Adrianus Dankers. 
WOENSDAG, 31 Jan.: óm half 8 H. 
Mis voor de familie Dekkers-van Hel
voirt; en om 8 uur H. Mis voor de fa
milie van de Pas. 
DONDERDAG, 1 Febr.: om half 8 H. 
Mis tot intentie van de leden der God
vruchtige Vereniging van de H. Theresia 
en om 8 uur de wekelijkse H. Mis voor 
Adrianus van der Sloot. 
Om 9 uur komen de kinderen van de 
6e en 7e klas te biechten. 
VRIJDAG 2 Febr.: Feestdag van Maria 
Lichtmis: tevens de Eerste Vrijdag van 
de maand. Vanaf 7 uur is er gelegen
heid om te biechten. 
Om kwart over 7 wijding der kaarsen, 
gevolgd door een plechtige gez. H. Mis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Na die H. Mis uit
s�elling van het Allerheiligste, en toewij
dmg aan het Allerheiligst Hart van 
Jezus. 
Aan het zijaltaar H. Mis uit dankbaar
heid. 
Na de gez. H. Mis zijn gewijde kaarsen 
à 25 cent te koop aan de pastorie. In
gang: gangdeur achter de kerk. 
ZATERDAG, 3 Febr.: feestdag van de 
H. Blasius. Om half 8 de mndst. voor
Johannes Leijten; en om 8 uur H. Mis 
voor Peter Hazenberg. Na de HH. Mis
sen �ordt de Blasiuszegen gegeven, tot 
afwenng van keelziekten. 
Er wordt des middags biechtgehoord van 
3 tot 4 en van 6 tot 7 uur. 
De gebeden worden verzocht - 30 
<lagen - .v. Hendricus van der Schoot 
Joannes Brands, Johanna de Werd-Ha: 
braken en Theodora Bekkers-Hezemans. 
De collecte van vorige week Zondag 
voor de missie van Pater Aug. Raayma
kers W.P. heeft alhier de mooie som 
opgebracht van f 83, 15. De collecte bij 
gelegenheid van de uitvaart van J. W. 
Brands voor de "Oost-Priester-Hulp" 
bracht f 15 ,20 op. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Jan Smul
ders; 8 uur I.m. tot welz. der par. ; 10 
uur z.j. voor Martinus van Kempen en 
Jordina hsvr.; 3 uur Lof, daarna Jongens
Congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.m. voor Johannes 
Brands overleden te Boxtel; half 8 z.j. 
voor Laurentius v; d. Biggelaar • 8 uur 
l.j. voor Hendrica Jan Smulders. '
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Mechlina
Laurentius v. d. Biggelaar; 8 uur I.m. 
voor Adriana Petrus v. Rooy overleden 
te St. Oedenrode; 9 uur z. huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Marinus 
Bakx; half 8 I.m. voor Henricus v. d. 
Langenberg overleden te Esch • 8 uur 
I.m. voor Johannes v. Laarhov�n over
-léden te Cromvoirt; 9 z. huwelijksmis. 

DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Frans 
Appel<loom en Catharina hsvr.; half 8 
z.j. voor Hendricus v. Rooy; 8 uur 1.j.
voor Jan v. Nunen. 
VRIJDAG, feestdag van 0. L. Vrouw
Lichtmis, en tevens 1 e Vrijdag van de 
maand, waarom Donderdag nam. biecht
horen als op Zaterdagen van 2 tot 3 en 
van 5 tot 6 uur: half 7 I.m. tot welz. 
der par.; en vóór die H. Mis wijding der 
kaarsen; 7 uur l.j. voor Johanna Jan v. 
Nunen; half 8 z. mndst. voor overleden 
fam. v. Boeckel v. Rumpt; deze 1-1. Mis 
met uitstelling van het Allerheiligste en 
Ereboete aan het Godd. Hart. 
ZATERDAG: 7 uur z.m. voor leden der
proc. van Kevelaar; half 8 z.j. voor Eli
sabeth Hendricus v. Rooy; 8 uur l.j. v. 
Petrus Pen. 
ZONDAG: half 7 l.i. voor Anna Maria
Petrus Pen; 8 uur l. m. voor Elisabeth 
Wilhelmus v. Gaal te Stevensbeek over
leden; 10 uur de Hoogmis tot welz. der 
parochie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag tot Woensdag 7 uur I.m. voor 
Elisabeth Wilhelmus v. Gaal overleden 
te Stevensbeek; Donderdag 7 uur I.m. 
voor Hen<lrica Albertus v. d. Tillaart; 
Vrijdag tot Zondag 7 uur I.m. voor Theo 
v. Hal enz. v.w. Velder en Vrelikhoven.
Zaterdag nam. biechthoren van 2 tot 4 
en van half 5 tot 7 uur. 
Zondagmorgen uitstelling van het Aller
heiligste te 6 uur. 
De militie-plichtigen die. binnenkort moe
ten opkomen, worden verzocht zich 
spoedig op te geven, dan zullen zij in 
de gelegenheid worden gesteld, een re
traite te houden. 
30e Johannes Brands overleden te Box
tel; Adriana Petrus v. Rooy overleden 
te St. Oedenrode; Hendricus v. d. Lan
gen berg overleden te Esch; Johannes v. 
Laarhoven overleden te Cromvoirt. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
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 Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8; om half 
7 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jesus. 
Tevens feestdag van 0. L. Vrouw Licht
mis. Om half 7 uitsteliing van het Aller
heiligste en Communie uitreiken. Vóór 
de H. Mis van 7 uur zullen de kaarsen 
gewijd worden. Om 7 uur gez. H. Mis 
met uitstelling, waarna Litanie van het 
H. Hart en Oefening van Eerherstel.
's Avonds om half 7 Lof; na het Lof een 
Marialied. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. Tevens
feestdag van de H. Blasius. Voor en na 
de H.H. Missen zal de Blasiuszegen ge
geven worden. 's Avonds om half 7 Lof 
met Veni Creator tot opening van het 
40-urengebed.
Zondag om half 7 uitstelling van het Al
lerheiligste. Lijsten van aanbiddingsuren 
zullen achter in de kerk worden opge
hangen. 
Zomhg a.s. tweede schaalcollecte voor
de versiering en licht bij gelegenheid van 
het 40-urengebed. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Anna
Schoones-v. Bel jouw; half 9 mndst. voor 
Dymphena van Groesen-Blijlevens; 10 
uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Wil
helmina Konings-v. d. Laar; 8 uur H. 
Mis voor Theodorus Hendricus Fouchier 
te Tilburg overleden. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Hendri
cus v. d. Langenberg; 8 uur H. Mis voor 
de levende en over!. leden van het Wit
Gele Kruis. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Hen
dricus van den Langen berg; 8 uur H. 
Mis voor Albertus van Gemert. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Al
bertus v. Gemert v.w. kleinkindP•�-.., R 
uur H. Mis tot Bijz. Intentie; half 10 
gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur gez. H. Mis voor de
Parocrîie; 8 uur jrgt. voor Adrianus Ver
hagen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Diena
Verhagen-Timmermans; 8 uur H. Mis 
voor Mej. Maria Emerentia Banens. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Gerardus Jo
sephus van Oers; H. Mis voor Hendri
cus van den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand, 
Feest van Maria Lichtmis; om zeven uur 
wijding van de kaarsen en daarna ge
zongen H. Mis. 
Gedurende de hele dag uitstelling van 
het H. Sacrament. 
's Avonds om 8 uur Lof. 
Zaterdag,·· Priester-Zaterdag, 's avonds 
om 8 uur Lof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor overle
den leden der familie Janssens-Otter
beek; 10 uur voor Mhr. Mackelenberg. 
DINSDAG: om 7 uur voor Annie Gie
sen; om half 8 voor Johannes Jacobus 
va,n Kempen. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevr. Hen
ket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

Voor spoèdige indiensttreding vragen wij 
Een afdoend middel ter vèrdwij, ing 
gelaats- en jeugdpuistjes is: 

V.&D 

N�T .MEISJ·E 
&lb tot g0i'dijn•fl•flaài11ter ;te worden opgelei4. 

Persoonlijh aanm-elding Maandag 29 Jànuari v m. 

Fa. A. P. van den Boomen-Resink 

S,tation11traat • Bo•tel 

,,PENICILLOID" 
Alleen verkrijgbaar bij: 

Drogisterij -,.,DE 
MARKT 12 BOXTEL 

VIJZEL"-' 
TEL. 482 

DRUKKERIJ TIELEN is de drukkerij voor handels-, reclame- en familiedrukwerk 

, 



········-·····-···-···-·1 Zaterdag 27 Januari zijn ! onze geliefde Ouders ! • TH. v. HEES i en • 
1 J. VOETS •125 jaar getrouwd. De feestelijke viering zal plaats 

it hebben Zondag 1 1 Maart. t 
t Hunne dankbare 

i 
f 

Kinderen. i f Maastrichtsestraat 31. f -..-----� ............ � ........... 

l•-;:•;•;;b:::-:s�•:;;e•n•1• onze lieve Ouders A. J. VAN ROOIJ en 1 E. BEDNARDZ 1 de dag te herdenken dat ze voor 25 jaar in het huwelijk t traden. ;1 Dat God h�n nog lang mo- i ge sparen 1s de wens van f hun dankbare kinderen i Tongersestraat 48. i ............................. BERT VAN DEN HEUVEL MIEN VERKERK danken mede namens wederzijdse ouders, voor de bloemen, cadeaux en de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Boxtel, 23 Jan. 1950. 
Voor de ondervonden belangstelling bij gelegenheid van mijn 25-jarig ambtsjubileum als Koster van de H. Hartkerk betuig ik bij deze mijn oprechte dank. In het bijzonder voor de mij aangeboden cadeaux. KAREL v. d. BRAAK Baroniestraat 28. Mede namens mijn ouders en zus betuig ik mijn-hartelijke dank aan Katholiek Thuisfront H.H. Geestelijken, familieleden, buurtbewoners, vrienden, R.K. Gildenbondsharmonie en kennissen voor de vele cadeaux, bloemen en hartelijke belangstelling ondervonden bij mijn terugkeer uit Indonesië. Mar. II W. v. ROOIJ Bosscheweg 52, 

Hoesten _is een t 
neem PULMO 1n

D R O G I S T E R IJ ,,OE MOLEN" RECHTERSTRAAT 37 BOXTEL TEL. 361 Gevraagd: enige nette meisjes leeftijd 14 tot 16 jaar ter opleiding in ons atelier voor Lederwaren. Aanmelden op Vrijdag 26 en Zaterdag 27 Januari bij A. J. M. van Elk, Leder- en Lederwarenfabriek, Burgakker 16 b, Boxtel. Hotel Riche vraagt een net R. K. Meisje, voor de dag. Grote hulp aanwezig. Te koop: ledikant met springveren matras, veren bed, 2 kinderledikantjes, wastafel en theekastje. Bevragen: Molenstraat 19. Te koop bij P. v. d. Made, Schijndelsedijk 11, Rogge- en haverstro. Te koop: zware driftvarkens. A. van de Loo, Lennisheuvel 30.Net Dagmeisje gevraagd. Liempt, Breukelsestraat 2. v. 

Middenstandswoning te koop met tuin en veel bergplaats zeer geschikt voor zakenpand 8evra"en Molenstraat 19. 
Voor Uurwerken 1F. P. VAN LANGEN 

Stationstraat 62 

1
Uurwerkreparaties 
in één dag klaar 

Opticiën Horloger 

't 'IIUu� Centuun Hebt U al eens onze ZUIVELPRODUCTEN EN VLHSWAREN geprobeerd? 

en altijd verrassende aanbiedingen 1 DEZE WEEK: Een koekje dat altijd smaakt: 250 gram VOLLE MAANTJES voor 52 et. met 10 Sparzegels 
'Een extra fijn koekje: 100 gram AMANDEL SCHIJFJESvoor 28 et. met 6 Sparzegels 

Om lekker en voordelig te snoep.en: 200 gram WINTERDRUPS voor 37 et. met 7 Sparzegels. 
De aanbiedingen van onze Januari

krant zijn ook nu nog geldig. 

u loopt veerkrachtig 
Ge_vraagd . • 

aha uw voeten vakkundig emge nette me1s1es 

Oorlogsschaden Aan roerend goed: huisraadschade, bedrijfs- en beroepsuitrusting, gebouwd onroerend goed. Agrarische schade (landen tuinbouwschade), Schade aan en op schepen. Wat kan ik nog krijgen vo!gens de nieuwe Wet op de Materiële Oorlogsschaden 1 Raadpleegt het ADVIESBUREAU VOOR OORLOGSSCHADEN Zitdagen van Maandag tot en met Vrijdag v.m. van 9- 12 uur in Café van Rooij, Baronlestraat 75, Boxtel, door: C. ESHUIS,LEENHOFLAAN 6, BOXTEL (Voorm. Ambtenaar Wederopbouw te Boxtel en 's Hertogenbosch). 

van 

I I I 

TOPI 
1; 

/

/ 

n.c.vas

STATIONSSTRAAT 4 .. ·TEL.527 

//oor Kaas en lh:S 

Kippengaas 180 cm. 150 cm. 100 cm. 
60 cm. Kuiken gaas 100 cm. 
45 cm. 

f 32.50 f 27.-f 18.-f 12.50 
f 31.-f 15.50 alles per 50 m. Vogelgaas 100 cm f 1.35 p. m. 

60 cm. f 0.82 p. m. Weidesleep 135 hr. HO br. f 55.

f 60.-

H. Hazenberg

1 

Schouwburg "D E ARK" 
Maandag 29 Jan. 8.15 uur 

VRIENDEN CONCERT, door de 
Boxtelse Orkest\!ereniging 

mede�erk!ng verlenen:

ANS VAN MOLL, Sopraan 
BOXTEL'S GEMENGD KOOR Het geheel onder leiding van 

COR SUIJS. Werken v.Mendelsohn, Haydn, Händel, Ce!l. Franck en uitvoering van het concert voor clarinet en orkest (deel) v. Mozart. TOEGANGSKAARTEN f 1.50 en f 2.(Vrienden van de Stichting 50 O/o reductie.) Voorbespreking voor de Vrienden op Zaterdag 27 Jan. van 2-4 uur. Verdere bespreking op Zondag en Maandag op de gebruikelijke tijd. 

versnaperingen en een kinderverrassing 
BIJ AANKOOP VAN F. 2.!'>0' AAN 

DE GRU ifTER ARTIKELEN 1 , 
DE MOOISTE FIGUREN, U moet er eens op letten 1 
Dragen onze MAATCORSETTEN 

Verd"r: 
elastieken kousen 
breukbanden, enz. 

Iedere dag gelegenheid tot maat nemen 
Drogisterij ,,DE VIJZEL" 
MARKT12 TELEFOON 482, 

Gevonden in St. Petruskerk: parapluie en portemonnaie met inhoud. Terug te bekomen tegen advertentiekosten bij de Koster. * Nu, dan moet U nietL,nger wachten 1 zijn verzorgd door Med. Ged. Voetverzorgstt>r leeftijd 14 tot 16, ter opleiding in ons Eindhovenseweg 43 Boxtel 

Bij van Duren, Breukelsestraat 62, verloren leren boodschappentas. Terug te bekomen tegen advertentiekosten. Te koop: Wasmachine en gascomfoor, tevens biedt zich aan Dagmeisje. v. Ranststraat 19. Te koop bij J. van Hal, Selissen 7, twee driftvarkens. Zware driftvarkens te koop. H. v. d. Loo, Schijndelsedijk 5Te koop twee canada-bomen 
en een partijtje klomphout. J. Steenbakkers, Parkweg 6.Te koop: kinderwagen f 25,-, kinderstoel f 15,-, pracht kinderfietsje f 35,-. Hertogenst�aat 7. �iedt zich aan: net meisje, 18 Jaar, voor dag en nacht. Brieven v. Leeuwenstraat 36. Wegens plaatsgebrek te koop gramofoon met 40 platen, gemonteerd in kast met spiegel. Rechterstraat 76. Wegens beëindiging der duivensport te koop bij H. v. Oirschot, Vic. van Alphenlaan 24, 10 stuks prima vlieg- en kweekduiven, broedschotels en -mandjes. 

* Wij hebben alle soorten
ZUIVEL, EN VLEESWAREN tegen de laagste prijzenvan de beste kwal,teitlHoudt U daarvan overtuigd! EN OE KAASIS OVERHEERLIJK l 

Jan Wagenaars 
Ridder van Cuykstraat 1 

Algemene 
Jaarvergadering van de Varkensfokvereriiging N.L. op Dinsdag 30 Januari om 

7 uur bij H. v. Rooij. Agenda: Opening , Notulen J aarvcrslag 1950 , Rekening en verantwoordi"g, Hestuurs, verkiezing wegens perind·ek aftreden van H. v. d. Pasch en H Dobbelsteen, beiden herkiesbaar, en voor vacature 
F. Helmer.Gezien Je belangrijke agenda, mede in verband met aankoop fokmateriaal. dringende op, komst gewenst. Secr. A. v. d. Pasch 

De Watergraaf van het Waterschap 
,,Het Stroomgebied van De Dommel" MAAKT BEKENU: dat_ (wegens herstelwerkzaamheden) de brug over het afwatermgskanaal te Boxtel in de z.g. Schijndelsedijk, voor het verkeer in beide richtingen is gesloten verklaard van Donderdag 25 tot en met Zaterdag 27 Januari 1951. De Watergraaf voornoemd, Boxtel, 25 Januari 1951. Mr. TH. A. J. VOSTERS. 

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

Atelier voor lederwaren
Jo, v. Grinsven-v. Summeren Aanmelden op Vrijdag 26 en Zaterdag 27 Januari bij Tevens .mas•a!!e, steunzolen naar maat,el.is1ielcenkousen, A, J. M. V. ELK

MARKT 15 
.-te. etc. Leder- en Lodorwarenfabrlek 

Ook aan huis te ontbieden Burg akker 16 b • Boxtel 

BRILLEN 
F.P.v:Langen Stationstr"at 62 
VAK,OPTICIËN Leverancier voor alle Ziekenfondsen 

Accountantskantoor van H.CUPPEN
Lid: Neder!. Genootschap v. Accountants 

Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

GEMEENTE BOXTEL. 

BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Boxtel brengen ter openbare kennis, dat de gemeente Boxtel op MAANDAG 5 FEBRUARI 1951, om 5 uur n.m. in Hotel van de Ven, Ma1kt te Boxtel in het openbaar bij opbod zal verkopen: 8 kopen canadabomen, staande langs de Liempdseweg en genum.11erd I tot en met VIII; koop canaclabomen, staande in de Mijlstraat nabij de M.H.B.-boerderij, Mijlstraat 27, en genummerd IX 1 koop beuk en esdoorn, staande op de Koppel en genummerd X 1 koop platanen, staande in de Mgr. Wilmerstraat en genummerd XI 1 koop platanen, staande in de Deken Spieringsstraat en genummerd XII; koop platanen, staande in de Dr. Hoekstraat en genummerd XIII. De voorwaarden van de verkoping zullen vóór de verkoop worden bekend gemaakt. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar ten kantore van de Dienst van Gemeentewerken in de voormiddag van 10 tot 12 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT, Burgemeester J. P. C. VAN DEN HOUT, Secretaris. 

Pet en Pijp! 
Een schipper herken je aan zijn pet en ... aan zijn pijp, Schippers roken pijpen, honderd Jaar geleden al en nu nog. Aan boord is zijn neuswarmertje zijn onafschel• d�lijke metgezel en aan de wal, hetzij op de schippers-. beurs of in het schipperscafé, zie Je hem zelden zonder zijn pijp. Dat klopt: rustige mannen met een verantwoordelijk beroep roken immers pijpen! 

.''' (19(9(/J 
MANNENWERK! 

DOET U MEE? 

Extra koopjes 2 
gend vuurwerk van koopies, die stuk voor ; stuk een sensatie zijn I Nog slechts t/4,'; 

voor 31 Januari ! • ' � 
69ct. 

.:.,;;j . , 

16' � 
�' 

. \����-
\� 21 

� 
Extra koopjes c 

voor 

� 
Extra koopjes ,·.1" 

voor 

3. 69

691. 

iÏJ M u Ml • , ,, � 
� 

�é6. � 11 

Extra koopjes voor 
6. 69

� Dus 65 Extra koopjes
� voor eenheidsprijzen. 

onze speciale etalage. 

, Ook voor deze balans-opruiming geldt: LES T .- BES Tl 

't 1s wedr 

,,In den Ooievaar'' 

Je met heerlijke een zak· 

) 

~ ----·~-p,Ji/JtJ 
►~!Wl/i ~" O,Mfll 
) ~-····en be · b we sluiten alans-oprui I de daverend m ng met e . een overweld' 

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

KATHOLIEK WEEKBLAD \IOOR BOXTEL EN 

Plaatselijk Nieuws 
HUURADVIESCOMMISSIES. 
Huuradviescommissie voor het rechtsgebied van het kantongerecht te: t. 's Hertogenbosch: Voorzitter: J. Th. Drijvers, te 's Hertogenbosch. Secretaris: J. E. Th. M. van der Griend,te 's Hertogenbosch. De huuradviescommissie en haar secretariaat zijn gevestigd: Achter het Stadhuis17 te 's Hertogenbosch. 2. Eindhoven: Voorzitter: Mr. E. J. A. Verdijk te Eind-hoven. Secretaris: W. 1. J. M. Hoelen te Hel• mond. De huuradviescommissie is gevestigd:Ten Hagestraat 9 te Eindhoven. Haar secretariaat: Gemeentehuis te Helmond. 9. Tilburg: Voorzitter: S. S. van der Werf te TIi-burg. De huuradviescommissie is gevestigd: Lange Schijfstraat 66 te Tilburg. Haarsecretariaat is gevestigd : gemeentehuis,Breda. 
EERVOLLE UITNODIGING. 
Zoals we vernemen ontving onze plaatsgenoot, de Heer P. Zimmerman, de eervolle uitnodiging om als keurmeester tefungeren op de wereldberoemde Cruft'sHondententoonstelling, welke op 9 en 10Febr. a.s. in Londen wordt gehouden. Voor deze tentoonstelling, welke bezoekers trekt uit alle werelddelen, zijn ca.6000 honden ingeschreven, waarvan 129Boxers. 
BEPERKING VAN HET ELECTRICITEIT EN GASVERBRUIK. 
Het Ministerie van Economische Zakendeelt mede, dat na 27 Jan. '51 beperkende maatregelen zijn getroffen inzakehet electriciteit en Gasverbruik. Gezien de ernstige gevolgen, welke verbonden zijn aan het niet naleven dezerrichtlijnen sporen wij onze leden aan omdus stipt deze bepérkende maatregelen op te volgen, d.w.z. ALLE ETALAGEVERLICHTING SLECHTS AAN TOT 
��;\��kin« 8er ·z.g. PIEK-UREN i�îiomen te vefV31len, dus ALLE. verlich�ting zowel in étalage als winkel m<;>génbranden ook vóór 18 uur dus. Na 20.30 • uur GEEN étalage-verlichtingmeer. U begrijpt, dat deze maatregelniet onze persoonlijke goedkeuring kanwegdragen, doch gezien in het kadervan de ernstige gevolgen die zullenvoortvloeien uit het NIET naleven vandeze richtlijnen, moeten wij toch, ondanks dat, met opzij zetting dus vanonze persoonlijke belangen, alle ledenaansporen hieraan mede te werken, daardit een ALGEMEEN LANDSBELANGis, en wij dit toch zeker, juist in dezeêjd, niet mogen tegenwerken. Wij rekenen dus op Uw aller medewerking. Namens het bestuur der R.K.M.V., Afd. Boxtel. F. WITTEVEEN, Voorzitter.
HET. BRABANTS ORKESTKOMT IN BOXTEL. 
�aandag 26 Februari zal het BrabantsOrkest een avondconcert in De Ark komen geven. Uitgevoerd worden: 1. Kuhnauvariaties,Hendr. Andriessen; 2. Symphonie no.101 "De Klok", Haydn; Eine kleineNachtmusik, Mozart; 4. RoemeenseDansen, Bartok; 5. Ouverture "Die He�riden", .fyi.endelssohn. 
E. H. B. 0. 
Op Woensdag 7 Februari a.s. om kwartover 8 wordt in "De Ark" de eerste ledenveri�adering gehouden van de onlangs opgerichte afdeling van de Kath.Nat. Bond voor E.H.B.O. Het belángrijkste punt van de agendais het kiezen van Voorzitter en Bestuurvan deze jonge maar grote vereniging. 
LOTERIJ BEDEVAART BEAURAING. 
Tijdens de Zondagavond in het Jeugdhuis gegeven Propaganda Filmvoorstelling had de trekking plaats van de loterijBedevaart Beauraing. De houders van de lotnummers 24, 39,1.03, 106 en 122 werden in deze loterijde gelukkigen, die recht ·krijgen op eengratis reis naar het BedevaartsoordBeauraing.
(:OLLECTEOPBRENGST. Nadat de rekening van de St. Nicolaascollecte voor het Boxtelse Zwakke Kindwas opgemaakt tot een netto bedrag van
l 738,38, werd het collectecomité vanBoxtels Harmonie ·nog verrast met deinzending van een zakje inhoudende/..5,-. Bovendien werd een toezeggingvan/ 5,- gedaan. Ook werd een bedragvan I 4,05 aan oude stuivers en zilveren kwai:ties ingezonden. Laatstgenoemde 1

inzending is voor het comité ,aanleidingmede te delen, dat die niet meer. gangbare munt gaarne voor het goede· doel in ontvangst wordt genomen. Mogelijk komt er nog een kans om· ze in te wisselen. Deheer W. Prick zal alles graag ontvangenten bàte van het Boxtelse Zwakke Kind.

SOCIALE COMMISSIE. 
Belanghebbenden worden bij deze herinnerd aan de gelegenheid tot het bekomenvan inlichtingen inzake de uitvoering der sociale wetten. De daartoe gevormde Sociale Commissie houdt iedere eerste Vrijdag van demaand zitting op het bureau van hetCharitatief Centrum in het zogenaamdVerenigingsgebouw op de Burgakker. Allen die ingevolge ziekte, invaliditeit,ouderdomsuitkering, weduwen- of wezenrente enz. moeilijkheden hebben kunnen bij de Sociale Commissie advies en bijstand vragen, iedere eerste Vrijdag van8 tot 9 uur. 
R.K. BOERINNENBOND. 
Bij voldoende deelname zal dit jaar weereen cursus in opvoedkunde gegeven worden voor de gehuwde leden van deBoerinnenbond. Voor leden die zich nog niet hebben opgegeven voor deelname aan de cursus, isdaartoe nog gelegenheid tot 10 Februaribij de secretaresse of een der bestuursleden. Voor de jongeren onder de leden worden vormingsavonden georganiseerd. Delessen zullen gegeven worden door degeestelijke adviseur, en vangen aan Dinsdag 13 Febr. op nader bekend te makenplaats en aanvangsuur. De deelname is geheel kosteloos. Alle jongeren worden op deze vormingsavonden verwacht. 

' R. K. J. B., afd. Boxtel. 
De R.K.JB., afd. Boxtel, houdt op Donderdag 8 Febr. a.s. een algemene jaarvergadering. De dag begint met een H.Mis, welke zal worden opgedragen totgeestelijk en tijdelijk welzijn der ledenin de parochiekerk van het H. Hart, desmorgens om kwart voor acht. ·•s Namiddags wordt een excursie gehouden naarhet K. 1.-Station van "De Kempen" te Oerle. Vertrek per fiets om 1 uur n.m.bij Dollevoet, Eindhovenseweg. Tot slot volgt dan 's avonds om 7 uur inDe Ark de jaarvergadering waarvan deagenda in de in dit blad geplaatste advertentie is vermeld. 
FILMA VOND K.A.B., afd Boxtel. 
Voor het volgende vragen wij c;le aanc4cht van onze leden. Op Vrijdag 16 Februari a.s. draait voor onze afdelingin de Ark de prachtige film "De Mattheus Passion". Deze film, opgebouwduit de hoofdmotieven van Bach's beroemde compositie en de meesterwerkender beeldende kunst uit de 15e, 16e en17e eeuw, zal iedereen ontroeren. Overde inhoud: men leze het lijdensverhaalvolgens Mattheus, en men heeft de inhoud van deze film, die het grote lijdensverhaal in zang, muziek, beeld en schilderkunst op prachtige wijze vertolkt. Een bezoek aan deze film bevelen wijonze leden ten zeerste aan. 
BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE BOXTEL 
van 23 tot en met 29 Januari 1951. 
GEBOREN: Wilhelmus J. zoon van M.Mosink en M. M. v. d. Staak, Nieuwstraat 50 - Francina C. H. M. dochtervan H. P. A. van den Brand en E. J. v.d. Anker, van Leeuwenstraat 28 -Christina H. A. dochter van C. Blummelen M. J. Schellekens, Breukelsestraat 18- Johanna M. dochter van G. Op 'tHoog en J. v. d. Tillaart, van Hornstraat29 - Martinus C. zoon van C. H. v. d.Biggelaar en G. Smits, Markt 4 - MariaJ. Th. C. dochter van C. H. Bevers enTh. M. van de Langenberg, Tongersestraat 30 - Adriana G. H. dochter vanA. Blummel en H. M. Leijten, Bosscheweg 75 - Theodora M. C. dochter vanP. M. van Tongeren en Th. C. v. d. Biggelaar, Munsel 7 - Johanna Th. Fr. M. dochter van W. H. M. Kerkhoff en Th.M. v. d. Braak, Parallelweg Nrd. 65 -Hendrikus J. M. zoon van H. W. denDekker en W. A. van Rooij, Baroniestraat 16a. 
ONDERTROUWD: Petrus J. Voets enWilhelmina M. J. Haerkens. 
GEHUWD: Franciscus Schelle en Petronella M. de Bever - Johannes A. C. Kooien en Maria Rademakers - 'Theodorus Gevers en Johanna Th. van deLaak - Bernardus L. Tromp en Wilhelnrina E. P. Raaijmakers. 
OVERLEDEN: Franciscus Janssen, oud65 jaren, Liempdseweg 16a GerardinaSmeekens, oud 71 jaren, echtgenote vanJ. Scheepens, Breukelsestraat 37. 

Liempde 

Raadsvergadering 
Vrijdag 26 Januari kwam de raad inspoedeisende openbare vergadering bijeen. Vóór de behandeling der agendadankte de Voorzitter de leden voor denieuwjaarswensen voor zichzelf en zijn_gezin ontvangen en wenste wederkerigd.e leden en hun gezinnen een zalignieuwjaar. Voorts hoopte hij dat de goedeverstandhouding, zowel in het collegevan burgemeèster _en wethouders als inde raad ook in 1951 zou blijven voortbestaan. De toekomst zag de voorzitterniet al te optimistisch in. Hij verzocht begrip voor de noodzakelijke zuinigheid enspaarzaamheid en hoopte dat ieder zich

zou realiseren, wat voor een moeilijketaak op zijn schouders rustte. Sprekerdeed een dringend beroep op de leden,om de grootst mogelijke medewerkingopdat door gezamenlijke inspanning en met Gods hulp alle moeilijkheden zullenworden overwonnen. 
In het kort besprak hij daarna de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 
De bevolking. Het bevolgingscijfer bedroeg 1 Jan. 1950: 2301. Aantal geboorten 85, 41 personen vestigden zich. Aantal overledenen 23, 53 personen vertrokken uit de gemeente. Toename van 50inwoners, zodat het bevolkingscijfer op31 December 1950 bedroeg: 2351, te weten: 1229 mannen en 1122 vrouwen.
9 huwelijken werden gesloten. Voortsmemoreerde spreker hierbij het droevigeauto-ongeval van 9 Mei 1950, waarbij 3jonge mensen werden gedood en een 3-tal ernstig werden gewond. De oudsteinwoner der gemeente, Rector van deLaar, overleed op %-jarige leeftijd. Deoudste inwoner is thans de Heer H. van Gestel, die momenteel 87 jaar oud is. 
Repatriëring. 17 militairen keerden uitIndonesië terug. 
Voornaamste werken. In 1950 kwameneen 3-tal woningsplitsingen tot stand, 5woningen werden verbeterd met gebruikmaking van de Premie-regeling Woningbouw, 2 nieuwe particuliere woningenwerden gebouwd. De uitbreiding van deR.K. Jongensschool werd voltooid, enmet de bouw van een nieuwe 6-klassigemeisjesschool begonnen. Een nieuwebrandspuit én een nieuwe manschappentrekker-wagen werden aangeschaft en debrandblusmiddelen aangevuld. De bouwvan een nieuwe brandweergarage wasreeds aangevangen. Voorts memoreerdespreker de aankoop van het pand van A.van de Wiel, de verdere verharding vande wegen in de gemeente, o.a. rondom het park, het plein voor het nieuwe gemeentehuis, de verharding van de Vendelstraat, de aankoop van een 2-tal stukjes grond voor wegverbetering in hetKattestraatje en de Snijdersstraat, deaanlèg en verdere voltooiing van de rijwielpaden in de Scheeken, de verbetering der electrificatie door vervangingvan de noodnetten, de ingebruiki;iemiORvan het nieuwe gemeentehuis op 9 October 1950, de ingebruikstelling van denieuwe drinkwaterleiding· eveneens op 9 October, waardoor tevens over een 70-tal brandkranen kan worden beschikt, ende inwerkingstelling vai:i de nieuwe telefooncentrale. 
Behoudens goedkeuring door Ged. Sta-

ten werden bijdragen verleend aan deN.V. P.N.E.M. f 1CJO,- voor het aanbrengen van het gemeentewapen in de nieuwe Amer-Centrale te Geertruidenberg; aan de K.A.B., afd. Liempde 
f 100,- voor de instandhouding van hetdoor de vereniging te verrichten werk opcultureel gebied; aan de Boerinnenbondte Liempde f 25,- voor het beoefenenvan het volksdansen. Dit punt werd doorde voorzitter nader toegelicht. 
Van de rondvraag werd door een 4-talleden gebruik gemaakt. 
Wethouder van de Wiel bracht dank aande voorzitter voor de uitgesproken wensen tot de leden. 
Het lid Schalkx bracht namens de K.A.B.dank voor de toegezegde subsidie envroeg naar de stand van zaken betreffende het omzetten der deuren in de achtergevel van de woningwetwoningen.
Het lid van Abeelen vroeg of burgemeester en wethouders de bevoegdheid hadden, of, dat deze bevoegdheid ergenswas vastgelegd, om aan de eigenaars vansloten, c.q. aan de rechthebbenden, deverplichting op te leggen, de sloten tevegen dan wel deze voor verstopping endichtgroeien te vrijwaren. De voorzitterdeelde mede, dat dit punt bij het collegein studig was en de volle aandacht had.
Ten slotte informeerde het lid van derVelden naar de electrificatie van Kasteren, welk punt tot de volgende vergadering werd aangehouden. 

Emigratie naar Nieuw Zeeland 
Tijdens zijn tweedaags bezoek aan Ne-, derland, waarbij hij o.a. besprekingenvoerde met Minister-president Dr. W.Drees, heeft Nieuw-Zeelands eerste minister, Sidney Holland op een persconferentie in Kasteel Oud-Wassenaar enkele bijzonderheden verteld over de emigratiemogelijkheden naar Nieuw-Zeeland. De Heer Holland vertelde, dat zijnland in staat is aanzienlijke aantallenmensen op te nemen uit die landen -zoals Nederland - waar men te kampenheeft met een steeds groeiende bevolkingsdichtheid. Nieuw-Zeelands economft is vrij.wel gehee,l gebaseerd op hetproductief maken van grasland, waaraanhet zo rijk is. Schapen en koeien en deproducten van deze veeteelt, n.l. vlees enwol, zijn de steunpilaren voor NieuwZeelands welvaart. Er is echter een grootgebrek aan arbeidskrachten op dit soortbedrijven, vandaar, dat de regering trachtmensen uit andere landen, die zich door

Amerika en Australië 
LANDEN VOOR EMIGRATIE 1

Onder deze titel beginnen wij eenreeks publicaties van allerleiwetenswaardigs en leerzaams overdeze landen. Nu de emigratie inhet middelpunt der belangstellingstaat van alle standen, zal ditonze lezers zeker welkom zijn.
t. DE OUDSTE BEWONERS VANNOORD-AMERIKA. 

Als we de wereldbol bekijken of eenkaart e�van in een atlas, zien wij geheelAmerika zich uitstrekken in de vorm vantwee enorme driehoeken, van het Noordpoolgebied tot het Zuidpoolgebied. Het reikt Noordelijker dan Europa en Zuidelijker nog dan Afrika of Australië. Linkswordt het begrensd door de StilleOceaan, de grootste watervlakte ter wereld - zelfs nog groter dan het geweldige Amerika zelf - en ook de Oostkust bespoeld van Azië, Indië en Australië. Rechts wordt geheel Amerika begrensd door de Atlantische Oceaan, welke ook langs de Westkusten stroomt vanons Europa en Afrika. Amerika bestaat uit twee gedeelten dieslechts door een smalle landengte verbonden worden, waar de punt van deNoordelijke driehoek de bovenzijde vande tweede driehoek raakt. Deze tweedelen noemt men, zoals U wel weet,Noord-Amerika en Zuid-Amerika. We zullen ons voorlopig bezighoudenmet Noord-Amerika. Dit Noord-Amerikaalleen strekt zich ook al uit over een oppervlakte die veel en veel groter is danons Europa. In het Noorden heeft hetland de eeuwige ijsvelden waar het altijdwinter is en in het Zuiden loopt het totin de tropen, waar het altijd warm enaltijd zomer is. Het land loopt van rechts naar linkslangzaam op, zodat het aan de kant vande Atlantische Oceaan laag ligt, zoalsNederland, maar de kant van de StilleOceaan is zo hoog als de Alpen vanZwitserland. De. oudste bewoners van Amerika zijnde Indianen en de Eskimo's. Over de• laatsten komen we nog te spreken als wehet over Canada hebben. De Indianen is het volk dat we vooralkennen uit onze spannende jongensboeken waarin verteld wordt van de strijdvan dit natuurvolk tegen de indringendeEuropeanen: Spanjaarden, Hollanders,Fransen, Engelsen, Portugezen. De Indianen zien �r enigszins anders uit

als wij: hun huid is van geel tot lichtbruin. Vroeger meende men, dat ze roodvan huid waren en noemde hen daaromroodhuiden. Maar deze rode kleur kwamvan een verfstof waarmee ze zich insmeerden, zo ongeveer als sommige vanonze jongedames met hun lippen doen(of dit wijst op enige verwantschap van deze dames met die wilde stammen, willen wij natuurlijk niet beweren). De Indianen hebben bruine ogen, stijf, zwarthaar, een breed gezicht met uitstekende jukbeenderen, en enigszins versmaldeoogleden zoals de Indiërs. 
Hoelang de Indianen al in Amerika verblijven of dat zij er misschien altijd verbleven hebben, is niet bekend. Omdat zijuiterlijk enigszins lijken op de Indiërs uitAzië, houden veel . geleerden het voormogelijk, dat zij in oudste tijden uitAzië zijn overgekomen, misschien langshet Noorden waar de linkse punt van deNoord-Amerikaanse driehoek bijna aanAzië raakt, of in de loop der eeuwen vaneiland tot eiland verhuizend, ook zelf alsbij toeval op het Amerikaanse land zijngestuit. 
In hun oudste bestaanstijden moeten zij

OMGEVING 

noeste en eerlijke arbeid een bestaan willen verwerven, aan te trekken. Het grote probleem daarbij is het bieden van het nodige comfort aan de immigranten.
Vandaar dat de heer Holland met Ministerpresident Dr. Drees de mo11:elijkheidbesprak om ook Nederlandse emigranten in de gelegenheid te stellen hun eigenhuizen - de z.g. prefabricated houses- mee te brengen. 
Juist dezer dagen is door de Nieuw-Zeelandse regering in Den Haag een bureau gesticht, dat tot taak heeft met de Nederlandse regering en het Nederlandsevolk contact te houden over de emigratie-mogelijkheden. 
Behalve aan farm-workers heeft NieuwZeeland een groot tekort aan bouwvakarbeiders en metaalbewerkers en houtkappers, terwijl er ook altijd plaats isvoor ongeschoolden, die bereid zijn flinkaan te pakken. De arbeidsvoorwaardenin Nieuw-Zeeland zijn, vergeleken bijvele andere landen, gunstig te noemen.Nieuw-Zeeland heeft bovendien voortdurend gebrek aan vrouwelijke arbeidskrachten, in het bijzonder voor huishoudelijk werk, maar ook voor de fabrieken, terwijl verpleegsters steeds welkom zijn.-

• De ervaringen, die men in Nieuw-Zeeland heeft opgedaan met Nederlandseemigranten zijn onverdeeld gunstig, aldus Minister Holland. Nieuw-Zeelandneemt op het ogenblik jaarlijks 12.000emigranten op. Er is weliswaar plaatsvoor meer arbeidskrachten, maar hetaantal wordt beperkt door de transportmogelijkheden. 
Men maakt in Nieuw-Zeeland geen onderscheid naar godsdienst of landaard. Wie naar Nieuw-Zeeland komt, wordtals Nieuw-Zeelander beschouwd en isvolkomen vrij om te doen en laten wathij wil. Na twee jaar kan hij de NieuwZeelandse nationaliteit verkrijgen. 
En ook in ander opzicht wordt door deNieuw-Zeelandse regering alles gedaanwat mogelijk is om de emigranten metraad en daad bij te staan. Zo ligt hetbijv. in de bedoeling ook Nederlandse emigranten een deel van de kosten voorde overtocht te vergoeden. 
Aldus vertelde Minister Holland, dieuiteraard op deze korte persconferentieslechts een zeer vluchtig beeld kon gevenvan de emigratiemogelijkheden naar zijnland. Wie meer inlichtingen wenst -emigreren is nu eenmaal een zeer grotestap, die men niet neemt zonder zich van allerlei bijzonderheden op de hoogte te hebben gesteld - kan zich steeds vervoegen bij de instanties, die zich metvoorlichting op dit gebied bezi- houden.

een uitsluitend trekkend leven geleid hebben. De nog bekende Indianenwegendoor heel Amerika wijzen daar nog op.fn- de tijd dat de Europeanen Amerikaontdekten, hielden vele Indianenstammen er al vaste woonplaatsen op na enwoonden daar op de wijze die het meestaan de verschillende landstreken wasaangepast: in tenten of in heel langwerpiie huizen van meerdere verdiepingenof in rotswoningen uitgehouwen in de bergwanden. Het is in ieder geval onjuist om het zo voor te stellen als de meeste leesboeken over Indianen doen,als zouden alle Indianen door bossen enprairies trekken met hun tenten bij zichals woning. Ze leefden ook lang niet allemaal van dejacht. Veel stammen, vooral in Mexicoen de streken daarboven, beoefenden alvan oudsher verschillende fijne handwer·ken zoals weven en pottenbakken. Onder de Indianenstammen was er één, deMaya's, die reeds zover ontwikkeld waren, dat zij een soort kalender haddenen ook een schrijfsysteem. Ook de stam der Azteken ten Noorden van Mexico, was zo ver. Deze hadden een landbouwstaat gesticht en kenden ook een systeemom goud te smelten, dat daar in overvloed te vinden was, om daaruit de prachtigste sieraden te maken. Hun koning bezat een enorm paleis. Ze gebruiktenkleine hoeveelheden stofgoud als ruilmiddel voor hun handel. 
Deze Azteken erkenden een persoonlijkegodheid, Quetzalcoatl genaamd, die zijzich voorstelden met een blanke huid.De eredienst aan deze god gewijd waszeer wreed: eiste o.a. mensenoffers. Onder de Indianen leefde een legende alszou deze Quetzalcoatl op zekere dagper schip de Atlantische Oceaan opgevaren zijn en dat hij eens zou terugkeren. Daarvandaan komt het waarschijnlijk datde Spanjaard Cortes, die in het beginvan de 16e eeuw met een kleine vlootuit die richting in Mexico landde, doorde Azteken-koning Montezuma, voor delndianengod werd gehouden. (Over deontdekkingsgeschiedenis van Amerika devolgende keer). 
Het aantal der lndianèn, dat zeer grootmoet geweest zijn, liep in de eerste eeuwen na de ontdekking van Amerikazeer snel terug. Rond 1900 waren er inde Verenigde Staten niet meer dan226.000 over. Om hen voor uitsterven tebehoeden kregen zij 'n 150 streken aangewezen waar zij uitsluitend mogen wonen, volle vrijheid genieten en ook hetAmerikaanse burgerrecht kunnen krijgen.Hun aantal is nu in de V. S. weer opgelopen tot ruim 350.000. 
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Zond�sdienst der Artsen uitelaitend voor spoedgevallen. :i�ndag 4 Februari 
Dokt�r v. Groeningen Station■-� ao Tet. 484 

Belang�gk voor Liempde Met ingan� ' van 1 Februari kunnen de Liempdse �fü!nten van de huisartsen uit Boxtel de recepten brenven bij Levensmiddelenbedrijf Baks A 41. Indien zij gebracht worden vóór half twee, kunnen de geneesmiddelen tussen 5 en 6 uur al-0aar worden afgehaald. 
Koffiebon 488 en 496. '\ . 

' Het . bedrijhichap voor ,tranen, ::saden en �ulvruchten heeft bon 488 algemeen(A- en B-kaart) en bon 496 algemeen (Dbart) aangewezen voor het kopen van 1 2, wam koffie tot en met 17 Februari. De yolgende bon komt op 15  Maart. 
Toets d"r Crltlek GILDENBONDSHARMONIE. Tot besluit als laatste gaf Dinsdagavond de R.K. Cildenbondshannonie haar winterconcert. Als wij in overweging nemen dat ook thans de Bonds in haar overgangsperiode verkeert en daarbij constateren dat hun beste kleinkopennannen door omstandigheden verhinderd waren, dan mogen wij ,:eggen, dat ook deze hannonie tevreden kan zijn over dit concert. De openingsmars On the Quarter Deck van K. J. Alford vertelde ons direct dat hier een flink corps met stevige bezettlng aan 't woord kwam. No. 2 Cavalerie Legère deed iets zwakker aan. Misten we hier de pistons?, kunnen we ons afvragen. In no. 3 La Chanson des Nids vertoonde vooral de twee clarinettisten hun kunnen en deden dat op zeer virtuoze manier, een extra compliment waard. Van de Vier Internationale Schetsen kon ons no. 2 Treika en no. 4. Prairimars het meest bekoren. Het publiek was gul met z'n aµplaus op clit laatste numtner en hiermee brak de pauze aan. Na de pauze hoorden we respectievelijk de Hongaarse Dans van J. Brams, "1aarM men vervolgde met no. 7 "Finlandia" een Symphoni's gedicht van Sibelius, een nummer dat het volgens onze beoordeling wel het beste deed van deze avond. Tot slot nog een stevige mars van Blan-1cenburg, n.l. Deutslands Waffenehre, die, tesamen met een dankbaar applaudiserend publiek, deze avond besloot. B. 0. V. ENBOXTELS GEMENGD KOOR.E,nige beoordelingen van de prestatiesder Boxtelse Orkestvereniging en Boxtels Gemengd l<oor in het Maandag jJ.gegeven Vrienden-Concert.: · · · · -Wij mogen opmerken dat de Boxtelse Orkest Vereniging hoe lànger hoemeer de dominante is geworden vanBoxtels muzikale leven.De hoogstaande wijze waarop gemusiceerd werd kan niet anders dan een beloning zijn voor de grote toewijdinr, welke directeur en orkestleden zich hebbenmoeten getroosten om tot zo een prachtig resultaat te komen.Het concert heeft ons voldaan en onzeverwachtingen zijn wéér overtroffen. Als ensemble wint B.O.V. ieder concert en de hogomoniteit was Maandagavond subliem. Met grote overgave is er gemusiceerd en de bezieling die dirigent Suyshet orkest oplegde heeft zeker voor eengroot gedeelte tot het succes bijgedragen.De samenstelling van het program waskunstzinnig maar mogelijk iets te veelvan het goede.Met een woord van lof voor de HeerHazenberg mogen wij dan besluiten.Zijn opvatting en gevoelvolle voordrachten uitvoering van het klarinet concertvan Mozart kreeg daarom een welverdiend en hartelijk applaus van de mu-
WEERPRAATJ E 

Buitengewoon strenge winters 
in Europa. TERUGBLIK OVER . . . . .  1 300 JAREN. De laatste zeer strenge en lange winter van 1946-'47 ligt ons allen nog vers in het geheugen. Van 1 5  December tot midden Maart lagen vrijwel alle meren, ijsbanen en rivieren dichtgevroren. Een ijswinter van drie maanden lang . . . wij meenden dat dit toch wel iets buitengewoons was. Inderdaad was het ook iets buitengewoons, want de winter van 1946 -'47 was op de winter van 1789 na, de koudste van de laatste 250 jaren, dus nog kouder dan de winter van 1 890-'91 ,  waarover de ouderen onder ons het nog oikwijls hebben. Vanaf het jaar 1706 beschikken wij over temperatuurgegevens, welke destijds overzichtelijk zijn verwerkt in een boek "Het Klimaat van Nederland over de laatste twee en een halve eeuw" door wijlen Dr. Ir. A. Labrijn. Alle winters van vóór 1706 kunnen wij dus niet aan de hand van waargenomen temperaturen weergeven, maar daarvoor moeten we geheel afgaan op de berichten, welke uit die tijd in de vorm van aantekeningen en dergelijke nog zijn overgebleven. Opvallend is, dat toentertijd wel de lengte van de winters werd genoteerd, maar niet de "estrengheid. Hoewel, zo verbazingwekkend is dit ook alweer niet, daar men toen van thermometers no11 geen flauw idee had en men dus niet kon zeggen of het nu 5 graden of 25 graden vroor. Uit de beschikbare gegevens lezen wij dan het volgende : Een lange en strenge winter moet b.v. die van 1695 zijn geweest. Deze winter be11on reeds in October en duurde tot midden Maart. Er viel toen ook zeer veel sneeuw. Veel 

ziekminnende en talrijke aanwezigen. B.O.V. tot spoedig wederhoren. * * * De tweede helft van het concert bracht óns eerst De Hongaarse Dans No. 5 van J. Brahms. Dit aardige karakterstukje werd zeer netjes vertolkt. 't Mocht misschien iets vlotter hier en daar, maar de hoofdzaak werd in leder geval bereikt, want het geheel was zeer gaaf. No. 5 de "Rondo" uit het Concert voor Clarinet en Orkest K.V. 622 van W. A. Mozart, bracht ons de verrassing van een enig solist, begeleid door een uiterst punctueel spelend orkest. Hier• over niets dan lof. In no. 6 keerde de soliste van deze avond weer en maakte haar eniRS:tlns minder gelukkig begin (plankenkoorts?) thans goed door de prachtvolle vertolking, welke zij ons liet genieten. Ook het duet verdiend hier nog een extra vermelding. Als slot volRde nog een prachtwerk van Cesar Frank, waarmede de�e subliem� avond werd besloten. De slotconclusie voor ons was, dat de thuisblijvers ongelijk hadden. * * * Enige woorden over het vocale gedeelte nn deze avond. Dit kunnen $lechts woorden van lof zijn. De koren vonnden de steunpilaren van deze avond. Speciaal de sopranen zongen hun vaak moeilijke partijen (Händel) met een zuiverheid en soupJessej welke een lust waren voor elk muzikaa oor. Alleen : zouden er niet enkele goede bassen te vinden zijn die de uitstekende baszanger A. Hömmann (bravo, voor uw keurige articulatie, dat is nog altijd een grote moeilijkheid, maar men moest een koor kunnen verstaan zonder tekstboekje in de hand) met zijn staf, �ouden kunnen versterken? Aan de Heer Suys, de man die deze koren tot een schoon instrument wist te vonnen, alle lof en dankbaarheid voor deze muzikale avond. 
SPORT-NIEUWS SPARTA - D.V.G. 1 - t. Het is DVG Zondag . j.l. niet gelukt de beide puntjes uit Beek en Donk mee naar Liempde te brengen. Voor de rust was het een goede en vlotte wedstrijd. Na de aftrap een op en neer gaand spel met DVG iets in de aanval. Na een kwartier opent van Alphen van DVG op goed aangeven van Van Giersbergen de score. Nog voor de rust brengt Sparta's midvoor uit een grove dekkingsfout in de. DVG-achterhoede de stand op gelijke voet. Na de thee zet Sparta een geweldig of• fensief in, maar door het slordig afwerken der aanvallen en daar de DVGdoelman weer in uitstekende vorm was, konden zij het net niet vinden. Dan begint het spel veel forser te worden, mede doordat scheidsrechter v. d. Wiel niet voldoende optreedt. Er ontstaan enige in• cidenten, die echter weer worden opgelost. Met 'n 1 -1 gelijke stand komt het einde van deze na de rust niet op hoog peil staande wedstrijd. DVG 2 moest de puntjes in Schijndel laten en verloor met 5-1 van Schijndel 3. De junioren A speelden thuis tegen de dito's van Zwaluw V.F.C. uit Vught en konden het niet verder brengen dan een bril (0-0). A.s. Zondag speelt DVG 1 in Gemerttegen de club van die naam.BOXTEL - BLADELLA 3 - 4. Boxtel heeft aan een enthousiaster en technisch beter spelend Bladella de volle buit moeten afstaan. Overigens was de wedstrijd, vooral na de rust, bij vlagen zeer spannend en rijk aan emotionele gebeurtenissen, terwijl we af en toe vergast werden op uitstekend spel. Vooral de Bladel-voorhoede dwong door haar beweeglijkheid ieders bewondering af, en het is hoofdzakelijk aan deze voorwaartsen te danken dat de kostbare punten mee naar Bladel gingen. De start had plaats in een zeer hoog 
mensen bevroren en het meer van Constanz was in 100 en een ander meer in 300 jaren niet zo plotseling met ijs bedekt. Elders in Europa duurde de koude nog langer. In Juni was er in Lemberg (Polen) nog sneeuw te zien en de rivier de Donau ging in Wenen pas op 30 Maart geheel open. In 1225, in de Middeleeuwen dus, moet de winter al op 9 October zijn begonnen. Uit Franse bron werd bekend, dat de koude reeds op Sint-Denijs (9 October) begon en pas ory het feest van de Heilige Marcus (25 April) eindigde. Nog vroeger arriveerde KONING WINTER in 821 ,  toen hij in Midden- en West-Europa zijn tenten reeds op 22 September opsloeg, om eerst tegen 12 April weer te vertrekken. Dit tot grote vreugde van de toenmaals in deze gebieden ronddolende Noormannen. Donau, Elbe, Seine, Rijn en andere rivieren waren dik bevroren en konden maanden lang de zwaarste wagens dragen. De Rijn werd in die tijd berucht door kruiend ijs, dat veel schade aanrichtte. Het jaar 620 schijnt alle records te slaan. Uit Friese bron krijgt men de indruk van een nagekomen "IJSTIJDJE". Er was practisch geen verschil in de jaargetijden en op totaal 300 dagen zou er vorst zijn voorgekomen. De waarde van dit laatste bericht wordt echter als twijfelachtig beschouwd. Een vaststaand feit is het, dat de winters in de loop der eeuwen langzaamaan zachter en korter worden. Zelfs over de laatste 200, ja zelfs 50 jaren, zijn ze al aanmerkelijk zachter geworden, waarover wij U meer zullen vertellen in een volgend artikel. Dat er af en toe echter nog een flink ouderwets wintertje kan optreden, hebben wij in 1942 en 1946-'47 nog gezien en over het algemeen zachter worden van de winters behoeven wij dan ook NIET al te optimistisch . . . . en de schaatsliefhebbers NIET te pessimistisch te zijn. (Nadruk verboden). 

Het Lesprogramma van de Mater Ama\,ilisschool LEERVAKKEN Godsdienst Mediae Raad 
Cursus eerste Jaar GewetensvorminR Eerbfed •«x>r het meQelijk lichaam Kinderzlelèttn 

Cursu, tweede Jaar Levensroeping, 
Moederscha, 

Catms derde turHet dagelijks leven iit' het licht van de verlossin1t Infectie-, Reslachts- en MrofPftiekten Opvoedkunde Vraaenbua 
Algemene kinderopvoed- Moeiliikh�den bij de Psychologie van de vtt-kunde opvoeding schillen41e a;oepingen De cursisten sturen alle vragen in die zij beantwoord we�tn te liétt. ' • . • Naargelang er van· d• vragtnbus minder gebruik gemaakt wCltdC, wotden de lffS«b besteeil aan inleiding tot de vrouwelijke gemeenschapsdienst. Verpleegkunde Afwissélende éarltmeti Het lfed in de huiselifke bin, Gymnastiek 

Algemene hygiëne Ziekenverpleging in tl� Eerste. hulp bij ongelukken-kinderverzorging gezin • • , • • • Vrouwellfkl! voornaamheid Woninginrichting Haweliik,w_..,... en smaakontwikkeling Het kinderlied. Algemene muzikale otH!ntàtle Het volteslièd Oe:ze les is bedoeld all! leidlnt bij de dagelijbe! training voor het apen pan, �- �j:&mpn worden botidlg gegeven om lèaftS te laten voor ;pel en dans. Koken De dagelijkse maaltijd De Zortdagsviering in de (lp fe�ieWke --e'd keuken Blouse onderjurk pyama Naaf.en .... cottuuttl� ' damesjapon, v� Knippen en ftaaiven van: • l,ijv. fantasie$E:hort damespyama oE naE:htjaJ)Od directoire eenvoudige jurk verstellen costuumrok practisch verstelltn Voor gevorderden : patroon tekenen, knippert, linnen- en costuumnaaien, 
tempo, en na enige wederzijdse verken• ningen trekt Bladel direct van leer. Een ingooi beland bij de rechtsbuiten die zich niet bedenkt en het leer meteen in het Boxtel doelgebied deponeert. Enige malen vliegt de bal voor doel heen en weer totdat de rechtsbuiten van dichtbij kan doelpunten. 0-1 .  Boxtel zit niet stil en het is v. d. Laak die met 'n oerhard schot tegen de deklat van repliek dient. 
De Boxtel-achterhoede, waarin de afwezigheid van Timmermans, die op de ziefcenlijst stond, danig gevoeld wordt, kan haar anders zo soliede vorm niet te pakken krijgen, en bij enige aarzeling breekt de gevaarlijke rechtsbuiten door en brengt na 5 minuten spelen de stand op 0-2. Boxtel gaat nu beter aanpakken, en als 2 minuten later v. d. Plas naar binnen zwenkt, en 'n keurige pas doorzendt naar v. d. Schoot, bedenkt deze zich niet en met 'n ferm schot is de achterstand tot 2-1 gereduceerd. Het spel golft dan 'n tijdlang op en' neer. Er wordt zeer snel gespeeld, en beide doelen verkeren beurtelings in Revaar. We noteren 'n vrije trap van v. d. Laak welke juist naast gaat; en als na 25 minuten speten bij 'n alRemene Boxtel-aanval v. d. Laak keurig naar v. d. Schoot passeert schiet deze opnieuw in welk schot v. d. Laak verder in doel dirigeert 2-2. Nu breekt de strijd om de leidini:( aan. Met laaiend enthousiasme trekt Bladel naar voren, en sticht grote verwarring in de Boxtel defensie. Tweemaal ontstaat 'n gevaarlijke doelworsteling waarbij de deklat en de paal evenzoveel malen redding moeten brengen. Vooralsnog houden echter de verdedigers de overhand en met de stand 2-2 gaat dan ook de rust in. Direct na rust is er 'n licht Boxtel overwicht. De combinatie's vlotten iets beter. Er ontstaat 'n scrimmage voor het Bladeldoel, doch de bal wordt nog net weggewerkt. Deze wordt door de Bladel rechtsbuiten, die aan z'n bewaker ontsnapt is, opgepikt. 'n Snelle rush, besloten met 'n schot dat Leyten te machtig is, doet dan het derde Bladel doelpunt geboren worden 2-3. Bladella neemt nu het offensief over. Steeds weer golven de aanvallen op de Boxtel veste aan en de verdediging werkt onder hoogspanning. De Boxtel-aanval beperkt zich tot uitvallen, uit een waarvan v. d. Plas de bal keurig voorzet, v. d. Laak loopt toe, maar vlak bij de doellijn wordt hij op ongeoorloofde manier aangevallen. Scheidsrechter Druyts wijst naar de witte stip. v. d. Laak zelf voltrekt het vonnis en de stand is weer 3-3. Bladel is echter niet van zin hiermede genoegen te nemen. Ze doen er nog 'n schepje op en het is in deze periode dat de kracht van de Bladel-aanval overduidelijk blijkt. v. d. Meyden is echter op z'n qui vive, en verspert de gevaarlijke rechtsbuiten herhaaldelijk de weg. Toch beleeft het Boxtel-doel benauwde momenten. Zo moet Pastoor, wanneer Leyten z'n heiligdom reeds heeft verlaten op de doellijn redding brengen. 'n Vliegend schot van de midvoor gaat over. De druk op het Boxtel doel wordt echter te zwaar en bij 'n algemene doorbraak moet de Boxteldefensie 5 minuten voor het einde opnieuw zwichten. 3-4. Eindelijk is Bladel voldaan en trekt zich in de verdediging terug. Dit is het moment voor Boxtel om nog even ·alles op alles te zetten en het hele elftal trekt naar voren. Daardoor beleeft het Bladel doel nog enkele benauwde momenten. 'n Serie corners brengen even zoveel doelworstelingen te weeg en het is eigenlijk 'n wonder dat de bal niet tussen de palen door wil. Onder grote spanning verstrijken dan de laatste ogenblikken, en het is 'n zeer gelukkig Bladella dat bij het verlossend eindsignaal van dhr. Druyts, die uitstekend leidde, naar de kleedkamer kan verdwijnen. 

Het 2e elftal bij Concordia 3 te gast, wist met 'n 2-1 overwinning beide puntjes meer naar Boxtel te brengen. Het derde elftal moest bij Helvoirt 2 toezien hoe 'n 2-0 voorsprong in een 4-2 nederlaag werd omgezet.Het 4e elftal had Irene op bezoek enwist met 4-2 de baas te blijven, na metde ru5' met 4-0 te hebben voofReStaan. * * * Voor a.s. Zondag staat op het program de plaatselijke ontmoeting tegen ODC Wanneer het elftal volledig kan uitko-· men, en het nodige enthousiasme kan opbrengen, achten we het niet kansloos, Aanvang half 3. Boxtel 2 speelt uit tegen Zaltbommel 2. Boxtel 3 speelt uit tegen T.G.G. Boxtel 4 speelt uit tegen Schijndel -t. Aanvang 1 2  uur. K.S.V. ,,O.D.C." Uitslagen van l.i. Zondag : Best Vooruit...:....O.D.C. 0--2 Haarsteeg 2 O.D.C. 2 1 -8 O.D.C. 3�R.K.S.V.A. 2 2-3O.D.C. 4-R.K.S.V.A. 3 4-3ODC dat in deze competitie wel heel erg met spelers sukkelt, verscheen ook nu weer met invallers. Wagenaars en Schalks werden vervangen door twee jonge spelers, t.w. Van Munster en Jan Peynenburg, spefers die voor de toekomst veel beloven, doch de routine van de ouderen nog missen. Christ Peynenburg was nu naar de linksbuitenplaats verhuisd en W. v. d. Boogaard stond op de spilplaats. A. Pennings die in deze competitie maar tien minuten mee speelde, was nu weer van de partij . .En hij dee4 oP zijn vertrouwde backptaat!I .weer ptachtwerk, ál viel op dat hij het rechterbeen zoveel mogelijk spaarde. De wedstrijd was van heel slecht gehalte, en de eerste drie kwartier, was er van voetbal eigenlijk geen sprake. Het was maar wat heen en weer getrap, waartegen ter ver· ontschuldiging kan worden aangevoerd het effectvolle B.V.-terrein en de lange rust-periode. In de tweede helft ging het veel beter. De B.V.-spelers kwamen toen ausdaawer te kort en konden hun tegenstanders niet behoorlijk bewaken. De wedstrijd werd in de beste verstandhouding gespeeld en door de Heer van Duppen correct geleid. Er was ongeveer 10  minuten gespeeld toen Peynenburg een pass van rechts opving, er mee naar binnen zwenkte, en een hard schot loste, dat via de B. V.-linksback in het doel verdween. 0-1 .  Veel bijzonders viel er voor de rust niet meer te beleven. Slechts eenmaal moest van Ooyen in het B.V.doel zijn talenten tonen bij een hoge voorzet van Peynenburg, toen Bergwerff trachtte in te koppen en Snijders in het O.D.C.-doel in actie moest komen bijeen listig trekballetje van Van Hoek.De tweede helft was uitgesproken voorde O.D.C.-ers, en aanval op aanval golfde op het B.V.-doel De afwerking lietechter veel te wensen over, waardoorveel kansen verloren gingen. Na ongeveer een half uur spelen kwam het tweede doelpunt. Bergwerff kreeg een bal invrije positie, plaatste een afgemeten voorzet op het hoofd van Peynenburg, enVan Ooyen werd kansloos gepasseerd.Een prachtdoelpunt. Eenmaal kwam Van Hoek nog alleen voor Snijders, maarzijn schot ging voor B.V. langs de verkeerde kant van de paal. Overigenskwam voor O.D.C. de overwinning geenogenblik in gevaar en bleef de stand ongewijzigd.Het tweede elftal liet zien in uitwedstrijden ook heel wat mans te zijn. Acht gaten werden in het Haarsteeg-doel geschoten, waarvan A. Peynenburg er vijfvoor zijn rekening nam. Wel niemandzal ons van chauvinisme beschuldigen,wanneer we zeggen dat het al heel raarmoet gaan als we dit elftal niet als kampioen zullen begroeten.
ADVERTENTIEN

Het derde elftal moest met 2-3 de pCin· te!n lattn aan RKSV A 2, maar het vierdf hield tegen het derde van die naam de punten thuis. • Het program voor a.s. Zondq vernieW de belangrijke wednrijd: • -O.D.C.-BoxtelO.D.C. 2-Heusden 2 12 1i'uf Het derde en vimlé elftal is vrij, O.D.C.-Junioren. V.oór deze week jg het volgende programma vastgesteld: Zaterdag: half 4 :  Wilhelmina 10-ODC 8 3 uur: ODC 9-Sdtijndel 8 3 uur : RKJW 7-ODC 1 2  2 uur : OOC U-ODC 14 Zonda11: .. • 1 2  uui:: Boxtel S-ODC S 12 uur, Wilhelmina 9-0DC 7 
Wat kan ik worden ? Van het plaatselîjlc Beroepskeuze-Comfd van de Stichting Katholieke BeroepSkèU• ze-Voorlichting ontvangen wij een serie aanwijzingen. Bèginnende met het hieronder volgend� artikeltje :tullen wij onder boveftstaandè titel, zo niet in achtereenvolgende nummers van ons blad, dan toch van tiid·tot• tijd, alle ingezonden artikeltjes plaatsen 
ter voorlichtin� iretake beTOepskeu>ze \'lid eventuele belanghebbenden. 1. HOE WORD IK EXPEDITEUR. Vrocg�r noemde iri� !lit,b��,�-'� was in het Bt'ab�nrse • b'nd geen onbe� kende. Zijn grotè lo�ge kar dofcfcerd� over de grote keiwegen langs de hufzen naar de stad, om bestellingen te halen en te brengen. l-:lij was een man, die de vertrouweling geworden was van vele zakenful. Met eerlijke toewijding bracht hij ieder: pakske op de plaats van bestemming. De technische aspecten van het expediteurschap zijn uitermate veranderd. Maar de betrouwbaarheid is gebleven. Thans snort het beroepsgoederenvervoer langs de huizen over gladde asfaltwegen. De afstanden zijn geen afstan• den meer. Het goederenvervoer is een bedrijfstak geworden van grote omvang. Daarom heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 'richtlijnen vastgesteld voor de uitreikin� van rijvergunningen aan transportondernemers. Voor de vestiging of overneming van een vervoersbedrijf moet voortaan voldaan worden aan bepaalc1e eisen van vakbekwaamheid. Hiertoe Is opgericht de Stichting Bureau Examens voor het Be� roepsgoederenvervoer langs de weg. De'Ze Stichting •is gevestigd te 's-Cravenhage, Wàssenaarseweg 14. Het examen voor deze Stichting is door het ministerie erkend. Voor de opleiding tot het examen voor expediteur bestaat een schriftelijke cursus, die wordt gegeven door de Stichtint Opleidingsinstituut voor het Transportwezen, Anna Paulownastraat 1 3, 's-Gravenhage. Deze cursus is erkend door de inspectie voor het schriftelijk onderwijs. Hij duurt ongeveer anderhalf jaar. Het cursusgeld bedraagt ca / 120,-. Meer uitgebreide gegevens zijn te vinden in het 1 .  November-nummer van het tijdschrift "Beroepsvervoer" (uitge• geven bij Roelants te Schiedam) jrg. 1947. Hier zijn b.v. gegevens te vinden omtrent de exameneisen etc. De toekomstmog.elijkheden voor een expediteur, die nog beginnen moet, zijn niet zeer groot. Voor iemand met doorzettingsvermogen en enig kapitaal is er een goede boterham mee te verdienen. 

De Heer en Mevrouw A. J. VAN GROENINGENVAN NIJNATIEN geven met vreugde kennis van de geboorte van hun zoon STEVEN ALPHONS Boxtel, 28 Januari 195 1 .  Stationstraat 30. 

. .., .............................. .

lt Op Zaterdag 1 0  Febr. zul- 1!en onze dierbare Ouders en Grootouders 1 

Gevraagd in klein gezin net R.K. Meisje, voor dag en nacht. Vekemans-v. d. Heijden Stationstraat 39. 
Mevr. Van Bremen, Ons Doelstraat 24, vraagt flinke hulp in de huishouding. Aanmelding liefst 's avonds van 6-7 uur. 

Te koop : motorfiets 99 cc, in goede staat, prijs 1 50 gulden. Van Ranststraat 16. 
Te koop : een partij hooi. J. Steenbakkers, Parkweg 6. Voor direct gevraagd een net dagmeisje, Zondags vrij. J. Buddemeijer, Markt 29. 

Hendrikus v. d. Meijden f 

1 en Johanna v. d. Langenberg f 
i ��:e��-jarig Huwelijksfeest 

,
• 

1 Wij hopell htn nog lang te mogen behouden. 1 Franc. T:�tgMeijden 1Paul Teulings en kinderen Gemondseweg 2. 
····-·-·-·-·-·-·····-·-·

Gevraagd : voor een of twee dagen per week, arbeider, voor licht tuinwerk. Liefst gepensionneerde. Welsch, Huize Venrode. Gevraagd : Nette slagersleerling of fietsjongen. P. Raaijmakers, Rozemarijnstraat 2. Verloren : rechter bruin glacé handsch.oen, tussen BoxtelSchijndel. Terug bezorgen : Molenstraat 19. 

Te koop wegens overcompleet, een zo goed als splinternieuwe Radio, bij J. van der Velden A 129, Liempde. Gevraagd : flink degelijk Dagmeisje. Bevragen : Molenstraat 19. 
Gevraagd : op Handelskantoor te Vught, een kantoorjuffrouw medehulp voor Showl"OQIII en bekend met muziek, Markt 47, Vught. 

Hetk~cl 



Koopje! Dames-, Heren- en Jaarvergader,·ng R KJ B Transportfiets, Radio en Stof- ' ' ' ' 
:zuiger, Molenstraat 80. Op Dondrrdag 8 Febr. a.11. 

om 7 uur in de! foyer vanEen .partijtje eiken- en wilgen- de Ark. bomen te koop. J. Schoenma-
ittrs, R.oond 2. • . AGENDA: 
Te koop hij H. Vugts, A 107 1. Openi111 1 Notulen 
te Esch, twee dragende var- 3. Jaarverslag Rek. en Ver•
kens N. L. antwoording 4. Aannemen
---------- • nieuwe leden 5 Bestuursver• 
Te koop: toom gemerkte N.L. klez,ng. Aftredend C. v. d. 
biggen. A. Schoenmakers, Pla111 niet herkiesbaar en M. 
Munsel '.25. Habraken berkiesba.ar. 

6. Spreker 7. Verslag ge•Te koop: een toom beste big- was■enwedstrijd 1950. �en. M. van Beljouw, Roond 3. 8. Mededelingen 9. Rond• 
Bij F. van der Meijden, Ner- vraag 10. Sluiting 
gena 12, een toom zware big- Alle leden worden zonder 
i;ten te koop. uitzondering op deze ver, 
Te koop een toom biggen, ge-
merkt voor Stamboek N. L. 
Piet Hulsen, Kasteren B 27, 
Lic;mpde. 
Bif M. v. d. Loo, Vrilkhoven 
D 68, Liempde, een kalfkoe 
aan telling Maart. 

gadering verwacht.

GEVRAAGD 

Meta a I bewerk ers 
HEKKENS' 

Apparatenfabrlek 

Oorlogsschaden 
aan roerend goed: httt,raad
schade, bedrijfs- en be
roep1uitrU&tlng. Gebouwd 
onroerend goed. Agrarische 
schade Oand- en tuinbouw
schade), Schade aan en op 
schepen. Wat kan ik nog 
krijgen volgens de nieuwe 
Wet op de MaterU!le Oor
logsschaden? Raadpleegt 

HET ADVIESBUREAU 
VOOR 

OORLOGSSCHADEN 
Zitdagen van Maandag tot 
en met Vrijdag v.m. van 
9 - 1'.l uur In Caf� van 
Rooij, Baroniestraat 75,
Boxtel, door: 

C. ESHUIS,
Leenhoflaan 6, Boxtel 

(Voorm. Ambtenaar We
deropbouw te Boxtel en 
's Hertogenbosch). 

Te koop, een toom biggen en 
een dekrijpe gemerkte geit. 
Vullings, Eindhovenseweg 47. TE KOOP GEVRAAGD In 't ANKER
Te �oop: een toom beste big- 8 U R 6 ER WOONHUIS Voor de Carnavalgen bij J. Hendriks, Liempde liefst in Centrum van Boxtel.B 28. alle soorten Dranken 

en Likeuren 
1'e koop: kalfvaars, aan tel
ling, t.b.c. vrij, goede produc
tie, en dragende varkens. J. A. 
v. Hal, Nergena 4.

Brieven onder nr. 54, Molen• 
straat 19. 

WeMt U un qeulliq,e 

goed en goedkoop. 

Te koop: kalfvaars en voeder- Caa,,aoal, te weu«?

Voor de a.s. Vastentijd
dagelijks kersverse eieren 
aan laag1te prijzen thans 
2 voor 25 et.bieten bij Jos. v. d. Sande, Haal dan Uw drank bij Onrooi 18. 

Te koop: 3 dragende varkens 
N: L. 14 weken drachtig. C. 
Heesemans, Luissel 10. 
Onderhands te koop 
Burgerwoonhuis 
met tuin en/of erf, i;telegen 
Kalksheuvtl 44, te bezich• 
tlgen na 4 uur, en TWEE 
PERCEELTJ ES BOUW• 
G R O N D  aldaar. Brieven 
aan Tb. van 81'eugel, Groen• 
straat B 91, Udenhout. 

Te huur of te koop gevraagd 
te Boxtel of Esch 
WINKELHUIS 
met bergplaats, 
of WOONHUIS 
gucblkt voor winkel. 
Brieven onder nr 79, Molen, 
straat 19. 

SLIJTERIJ 

P. Raaijmakers
ROZEMARIJNSTR. 2

Accountantskantoor nn 
H.OUPPEN

LIi: hdarr. 8enoellcb1p ,. lccount11t1 
Lid : Boni ,11 8elaatlngc111ul1nlea 

Den Bosch 
Van Roremberghstraat74, Tel. 8010 
Bo•tel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

Fijnste volvette kaas 
33 et. 100 gram. 

Fijnste volvette jonge kaas 
28 et. 100 gram. 

Haring, Haringfilets en Rol, 
mops in glas. 
Mackerels, Zalm, Sardines, 
Haring in o lie, Haring in 
tomatensaus en in blik. 
Alle soorten fijnste Vlees, 
waren van de beste fabrieken 
aan laagste prijs. 
ZMltel· en Lemsmlddelenbedrljf 

'tANKER 

C. de Jong•v. Kempen
v. Hornstraat 12

Als U in de vastentijd Vis wil eten Il Moet U DIRK VOS niet vergeten.
• Prima geweekte Stokvis 500 gr. 65 et.
Fijne zure Haring 71/2 et. 
Verder■ alle soorten verse en gerookte 
Vis aan concurrerende prijzen. 

VOS, Stationstraat 44. • Tel. 527

Wanneer U deze maand 

Uw b�odschappen doet bij de Spar,. 

kunt U zeker f 6.30 besparen 1

Let op de aanbiedingen in 
de Spar-krant en in de Spar
ad verten ties.Al deze artikelen 
-heeft U in Februari zeker
nodig. En rekent U het maar
uit: Door g.�bruik te m�en
van de voordelen die de Spar

ook · U weer biedt kunt U 
alleen deze maand al f 6.30 
besparen. Dat is de moeite 
waard. En zo ondervindt U 
iedere maand van het jaar: 
Kopen bij de Spar is sparen 
bij de koop! 

EN DEZE WEEK NOG EXTRA: 
250 gram SUNSHINE (een fijn koekje) voor 50 cent 

met 1 0 Sparzegels 
100 gram, FROU-FROU voor 28 cent 

met 6 Sparzegels 
2 CHOCOLADE-REPEN (melk en melk-hazelnoot) 

à 1 � cent per reep met 7 Sparzegels 

Neem vooral dit grote voordeel: Koffie "Land 
van Belofte" - altijd 10% voordeel in Spar
tegel8.1e soort f 1.92 met 88 f!,parzegels. Thee 
,,Land van Selo/te11 altijd 10% voordeel in 
Sparzegels.1e soort 85 et. niet 11 Sparzegels 

dàn, ja dàn zou ik me niet 
om De Gruyter's 10 procent 
korting bekommeren. 
Maar nü. nu elke extra gulden 
een uitkomst is. ben ik een 
trouwe klant van De Gruyter. 
Als ik tien gulden besteed 
aan D e  Gruyter-artikelen. 
verdien ik immers één gulden• 
contant terug. Een gewiekste 
huisvrouw zorgt wel. dat ze 
er van profiteert 1 

BEKENDMAKING 
Burgemeester en Wethouders der gemeente LIEMPDE, 
maken ingevolge de artikelen 9 en 10 der Wegenwet bekend, 
dat zij voornemens zijn de Raad voor te stellen de navolgen
de weg-gedeelten, aan de openbare dienst te onttrek�en: 
1. een gedeelte van de weg, genaamd de Molendijk, eigen

dom van de gemeente Liempde, voorkomende onder nr. 
10 van de wegenlegger, lopende van de Zuid-Westhoek 
van perceel Sectie A. 1008 tot aan de Zuid-Oosthoek van 
perceel Sectie A. 1008 1 

2. een gedeelte van het voetpad door de Roskam, eigendom
van de gemèente Liempde, voorkomende onder Nr. 78 
van de wegenlegger, lopende van de Westhoek van per
ceel Sectie E. 816 tot bij de Zuid-Westhoek van perceel 
Sectie D. 2235. 

Een 2-tal situatie-tekeningen liggen ter gemeente-secretarie 
ter inzage. 
Van 3 tot en met 17 Februari 1951 kunnen door belangheb
benden bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
G. J. LAURIJSSENS, Burgemeester. 
P. H. VAN DE WIEL, Wethouder. 

LIEMPDE, 3 Februari 1951. 

Horloges - Wekkers - Klokken 
U koopt nu nog voordelig uit 

onze e n o rm e  sortering prima 

uurwerken met volle garan tie 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

Handig bij verhuizing 
zijn onze UITNEEMBARE 

Uitschuiftafels 
met Triplexblad 
80x 100 cm 

met Meubelplaatblad 
80xl00 cm 

80x 110 cm 

37.50 

62.50 

74.50 

ZIET ONZE SPECIAl'..E ETALAGE 

·cr.1.w�
u u IIOXTEL 

WONlNGINRICHilNG 

WOl 

Jaarlijkse Houtverkoping op Yelderen 
(LIEMPDE BIJ BOXTEL) 

Notarissen van Hellenbcrg Hubar en Sweens te 
's Bosch zullen op DINSDAG 13 FEBRUARI 1951 
voorm. 10 uur in café de Barrier on der Liempde 

PUBLIEK VERKOPEN 

36 kopen schaarhout, 
waaronder vele boonstaken. 

BIJ BILJETTEN BREDER OMSCHREVEN. 

HAAST U! . . . .

\\ ij hebben een mooie sortering 

Zuiver wollen gaba_rdine
HEREN REGENJASSEN 

ontvangen in verschillende 
dessins en maten 

Prijzen vanaf f 118. 75

F. J. WITTEVEEN
Afd Regenkleding 

RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL 
Zirt onze SPECIALE ETALAGE 

Met uw pijnlijke 
voeten naar 

PEDICURE 

Wies Gemen 
TEVENS STEUNZOLEN NAAR MAAT, 
VOETMASSAGE ENZ 

Tel. 298 - Statlonetraat 14 

Wij zoeken een 

Bekwame Coupe._s�··_-j 
voor het pomp•atelier 

' Prettige, geheel ;elfstandige, docll 
verantwoordelijke werkkring 

F. J. WITTEVlEN'S 
.. jtANUf;\(;TUlffN E, CONFF.CTIEBF.DRI f 

KECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL 
Aanmelden: 5•6•'l Februari v.m. 10•12 uur 

, 1 



, " f,Jeutl,iqe lamet! .... 
met .. modeCffe youÜj1te11, 

-
Effen Stoffen 

vanaf f 4.25 p. mtr 
Cretonne 

vanaf f 4.95 p. mtr 
Dubbel velours 

vanaf f 9.45 p. mtr 
Afgepaste vitrage gordijnen 
Schitterende • randen 
DEGELIJKE KWALITEIT VITRAGE 

vanaf f 5.95 p. stuk 
ZIET ONZE SPECIALE ETALAGES 

�7'\V� 
u ·u· QOXTEL
WONINGINRICHTING

Voor de Plechtige H .. Communie 
brachten wij 
een schitterende collectie bijeen. 

)(,,- Nieuwste voorjaarsmodellen. 
* Zeer grote keuze.
)(,,- Verrassend voordelige prijzen.

ZIET ONZE ETALAGES 1 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Krui&!lraal 10 

Uitsluitend de beste merken 
in diverse modellen. 

* 

Speciale types, zowel voor 
huishoudelijk gebruik als voor 
grote instellingen, hotels en 

industrieën. 
*

Prijzen reeds vanaf 

f 105.-

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

IN ONZE SPECIALE 

HUISHOUD-ETALAGE 
TONEN WIJ U: 

BANDSCHORTEN 
HUISHOUDSCHORTEN 
VERPLHGS I ERSSCHORTEN 
BADDOEKEN 
BLOKDOEKt'N 
BA '.)STOF,RLOKDOl;:KEN 
THEEDOEKEN 
V\ATDOEKEN 
STOFDOEKEN 
WASIIA!\:DJES 
WASL-\PJES 
ONTBIJTLAKENS 
ONTBIJTSTELLEN 
SERVETTEN 
SLOPEN 

reeds vanaf f 2 65 
9.75 
625 
185 
135 
2.25 
1 35 
0.35 
045 
0 30 
0,35 
6.25 

11 75 
1.25 
3.45 

F. J. WITTEVEEN'S 
M"NUFACTUREN EN CONFECTIEBEDRIJF 

RECHTERSTRAAT 18 • BOXTEL 

Als bijzondere aanbieding hebben .. wij 3 ,.lit�,�-ten s,a111en• 
hun· soort iets extra's betekenen. 

;\ 
\,\e.a,'IJ . e \ \

. t\e 6�oe'i.� •
� -�O� 

� �et\ "ü'cr. 

1/ / .... , .. ··,(\-:�-----\ \
Een prettige week voor • de winkelier, omdat het 
een genot is; deze Hollandse helderheid tegen zo'n 
lage prijs te kunnen verkopen . . . . ... 
Een prettige week voor de huisvrouw, omdat het 
nu kan: 
1'eel in de linnenka8t ! 
u,einig in het huishoudboekje! 

't Is weer 

Uitzet Reclame. 
6 graslinnen· lakens 
6 graslinnen slopen 
6 theedoeken 
6 baddoeken 
5 washandjes 
1 ontbijtlaken 
t damast tafellaken 

32 dellg 
f 99 50,oor _ . • 

. / . / ����!�P!�r, 
//î 6 bijpassende slopen 

6 baddoeken 
6 badstof keultèndoekea 

) 
6 theedoeken 
6 glazendoeken 
6 washandjes 
6 witte handdoeken. 
6 geblokte handdoeken 
6 fant. theedoeken 
1 ontbijtlaken 
1 tafellaken 130 X 160 
1 tafellaken 145 X 19,5 

64 dellg 
f 199 5·0,oor , 

Uitzet Superbe. 
6 geborduurde lakens 
6 gladde lakens 

. 6 geborduurde slopen 
6 gladde slopen 
6 baddoeken 90X 50

6 baddoeken 100 X 56

6 badstof keukendoeken 
6 bonte keukendoeken 
6 witte handdoeken 
6 theedoeken 
6 glazendoeken 
6 washandjes 
4 dweilen 

Zie verder onze 
6 vaatdoeken 

� 6 stofdoeken 
1 tafellaken 130 X 160 
t tafellaken 145 X 195 
1 damast ontbijtlaken 

speciaal, vergrote 
etalage (met levende 
attractl,), wellce U een keur• 
collectie toont van lakens, 
slopen, keuken-, thee- en bad
doeken eveneens tegen edra 
voordelige witte weelde w-k 
prijzen. 

1 ontbijtlaken met 
6 vingerdoekjes 

98 dellg 
f 299 50,oor • 

"IN DEN OOIEVAARH

André van Hilst N.V. 
vraagt voor haar winkel te Box el 

een bekwaam Winkelchef 
bij voorkeur iemand die als zodanig werkzaam 
is geweest. Vereist: beide diploma's en goed 
kunnende etaleren. Uitvoerige soll1citaties te rich• 
ten aan André "an Hilst N.V., Hoofdkantoor 
Waalwijk, 

Exclusleve aanbi ding 
In Sol� - lalne. 

Zwitsers� lmportl 

Zojuist 001Vingen wij een 
prachtige zending vlotte, jeug
dige japonnen in 8 verschil
lende modellen en ruitdessins. 
De kwaliteit is zetr bijzondtr m 
de prijzen variëren van , . . . . 

/ 23.75 tol f i9.751 
Maten 38·46 

Eioclboveo Amaterdam 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v, Grinsven-v, Summeren 
MARKT15 
Medisch Gedlpl. Yoetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

Wee1, u wJ. .... 

Voor de Carnavalsdagen 
gesorteerde gebakjes 15 et. 
slagroomgebakjes vanaf 20 et. 

A.v. d. MEIJDEN
Adverteren in ons blad Telefoon 341 Past. Eras■traat 13 
is de beste reclame! =-----------••----_. 

Een reuze Succes 
was onze eerste bonnenreclame 

Profiteert van 2 t.m. 15 Februari van onze tweede reeks bonnen 
Tegen inlevering van onderstaande bonnen, bij aankoop van 

BON 

een Japonschort 

50 cent terug 

BON voor: 
1 PAAR 

Da mesja rretelles 
van 45 cent 

voor 36 cent 

BON 

Bretelschort 

35 cent terug 

BON voor: 
een pakje met 
10 roestvrije 
stopnaalden 

van 28 cent 
voor 24 cent 

BON 

een Kinderschort 

25 cent terug 

BON voor: 

een prima dweil 
van 75 cent 

voor 69 cent 

Firma J. M. van Geel::de Koning 
Stationstraat 28 • Boxtel 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 

'•· i----------1 ---

gesteld,. welke alle 3 in 
' ...,.. 

~f.-. :~ s ~ .,...., 
"~ ,b:.~ 
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PAROCHIE-AGENDA 

Zondag Quinquagesima. 
4 Februari 1951. 

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 gel. jrgt. voor Arnol
dus Olieslagers; om kwart voor 8 gel.
H. Mis voor Franciscus v. d. Velden; om 
9 uur gel. jrgt. voor Antonius Voets; in
de H. Bloed-kapel voor Hendrica van
Beurden-Verwètering en om half 11 de
Hoogmis gez. H. Mis voor het geestelijk
en tijdelijk welzijn der Parochie.
Na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter
verering in de H. Bloedkapel worden uit
gesteld.
De propagandisten van de Congregatie
worden verzocht om het blaadje "Ave
Maria" af te halen in de Sacristie.
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 dat 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, Frans Staelstraat,
v. Coothstraat, Parallelweg Zuid; 12-1
uur: Rechterstraat; 1-2 uur: Burgakker,
Raaphof, Markt, Rozemarijnstraat; 2-3
uur: Prins Hendrikstraat, Molenstraat;
3-4 uur: Eindhovenseweg, Fellenoord,
Konijnshoolse dreef; 4-5 uur: Kleirl
derliempde en Liempdse weg; 5-6 uur:
Kruisstraat, Clarissenstraat, Bosscheweg,
Selissen, Parkweg en Heult; 6....:.. 7 uur: 
Duinendaal, Kerkstraat, Koppel, Vicaris 
van Alphenlaan, Dekèn Spieringsstraat, 
Deken de Wijsstraat, Dr. Hoekstraat, 
Mgr. Wilmerstraat, Molenpad en Molen
wijk. 
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. 
Maandag geen Mariacongregatie. 
Voor de leden van de H. Familie worden 
er geen biduren vastgesteld, omdat er 
velen in de onmogelijkheid verkeren des 
werkendags een bezoek aan het Allerhei
ligste 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. 
Dinsdagavond onder het Lof wordt het 

Te Deum gezongen tot sluiting van het 
Veertigurengebed. 
De parochianen die gedurende de aan
bidding gaarne bloemen willen plaatsen 
bij 't Allerheiligste, worden verzocht ze 
Zaterdagavond in den omgang rond het 
Priesterkoor te plaatsen. Als U Uw vas
te planten of varens gaarne terug wilt 
hebben, bevestigt daarop dan Uw naam 
met het adres. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Donderdagavond kwart voor 8 K. A. in 
het zaaltje op de Burgakker. 
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 de meisjes op Duinendaal.
Ap 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
de christelijke naastenliefde.
MAANDAG: om kwart vóór 7 gel. H.
Mis voor de overleden familie van
Zogchel-Prinsen; om half 8 gel. H. Mis
voor Ida Zevens; z. a. gel. jrgt. voor
Wilhelmina Olieslagers-v. d. Aker; H.
Hart-altaar gel. mndst. voor Wilhelmina
Schellekens-v. d. Ven; om half 9 gez. H.
Mis voor een bijzondere intentie; z. a.
gel. H. Mis voor Theodorus Schots; om
half 10 gez. Huwelijksmis. Hedenavond
om 7 uur Lof met predicatie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt.
voor Franciscus van Heesch en Francina
Bevers de huisvr.; z.a. gel. mndst. voor
Joseph van Munster; om half 8 gel. H.
Mis voor Johannes Jasper Langermans;
z. a. gel. H. Mis voor Christina Antonia
Olieslagers-van Uden; om half 9 gel. H.
Mis voor Geertruda v. d. Schoot-v. d.
Heijden. Hedenavond om 7 uur Sluitings
lof met predicatie en Te Deum.
WOENSDAG: Vasten- en onthoudings
dag. Voor en na de H. Mis zal telkens 
het askruisje worden gegeven. Alleen
onder de H. Mis wordt de H. Communie 
uitgereikt; _oin kwart voor 7 gel. H. Mis 

voor Maria Vorstenbosch-van Vucht te 
Gemonde over!.; z.a. gel. H. Mis voor 
Johannes Jac. van Kampen; om half 8 
gel. gefund. jrgt. voor de Familie Petrus 
van Erp-v. Rumund; z.a. gel. mndst. voor 
Antoon Schellen; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Wilhelmina Schellekens-van de 
Ven; om half 9 gez. mndst. voor Petrus 
Ghyssens. 
DONDERDAG: om kwart v,oor 7 gel. 
jrgt. voor Petronella van de Poste-van 
Opstal; z. a. gel. H. Mis voor Antonius 
Schellen; om half 8 gel. H. Mis voor 
overleden ouders;; z. a. gel. H. Mis voor 
Martinus Giesbers; om half 9 voor 
Adriana Leermakers-Avendonks. Heden· 
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Felix Emilie van Rijckevorsel; z.a. 
gel. mndst. voor Dina van de Brand-de 
Bever; om half 8 gel. H. Mis voor een 
bijzondere intentie; z. a. gel. mndst. voor 
Petrus Ghyssens: om half 9 gel. H. Mis 
voor Wilhelmus Traa. Hedenavond om 
7 uur Kruisweg, waarna kort Lof en ver
ering van de relikwie van het H. Kruis. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Marcellus v. Boxtel; z. a. 
gel. jrgt. voor Louisa de Visser; om half 
8 gel. H. Mis voor een bijzondere In
tentie; z. a. gel. H. Mis voor Johanna 
Petronella Smits Zevens; om half 9 gel. 
H. Mis voor een bijzondere Intentie; z.a.
gel. H. Mis voor een bijzondere intentie.
9 uur gez. H. Mis voor een bijzondere
intentie. Vanmiddag gelegenheid om te 

biechten van half 3 tot 4-uur en van
6 uur tot half 8.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

De eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk, de tweede voor de 
Bijzondere Noden. 
De Hoogmis is vandaag met volkszang. 
Nu vandaag wederom het VEERTIG
UREN-GEBED begonnen is, moge dit 
dagen zijn van eerherstel en van ver
nieuwing onzer devotie tot het Allerhei· 
ligst Sacrament. Wij nodigen dan ook 
eenieder uit, iedere dag aan deze aan
bidding te komen deelnemen. En bevelen 
daarbij in het bijzonder aan de uren tus
sen 12 en 2 des middags, voor diegenen, 
die in de nabijheid der kerk wonen. 
De leden van de Altaarwacht worden 
herinnerd aan het voor hen vastgestelde 
biduur. - Bij de communiebank is een 
schaal geplaatst, om te offeren voor de 
bloemen en kaarsen. 
De H. Familie voor Meisjes en voor 
Moeders en gehuwde Vrouwen houden 
hun Aanbiddingsuur, Zondag, Maandag 
en Dinsdag des namiddags om 3 uur 
(parochiebundel meebrengen). Heden
avond is het om 7 uur LOF, waaronder 
predikatie. (Parochiebundel meebrengen). 
Maandag en Dinsdag. - Om zeven uur 
wordt des morgens het Allerheiligste uit
gesteld: - en des avonds om zeven uur 
Lof met predikatie. 
Woensdag. - ASWOENSDAG, begin 
van de veertigdaagse vasten. Geboden 
vasten- en onthoudingsdag. Vóór de H. 
Mis van 7 uur zal de as gewijd worden. 
En vóór en na de H. Missen is er gele-

genheid het askruisje te ontvangen, waar
van de betekenis is, dat men het voorne
men heeft de vastentijd geheel in de 
geest van de H. Kerk door te brengen. 
Vrijdag. - Des avonds om 8 uur is het 
H. Familie voor de mannen.
Tenslotte willen wij er U op opmerk
zaam op maken dat onze parochiaan Jo
zef Klomp op 18 Februari de H. Pries
terwijding zal ontvangen. Wij bevelen
deze wijdeling heel bijzonder in uwe ge
beden aan.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor
overleden moeder; 7 uur 1. d. tot zekere
intentie; 8 uur 1. d. tot Bijzondere Inten
tie; kwart over 9 1. d. tot bijzondere in
tentie; half 11 Hoogmis voor Theodora
Bekkers-Heezemans v.w. de processie
Bokhoven.
In de Wijk-kapel. De Burcht": kwart
over 7 1. d. voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der par.; half 9 1. d. voor
overleden vader; kwart voor 10 I. d. voor
overleden moeder.
MAANDAG: 7 uur I. d. voor overleden
Moeder; zijaltaar I. d. voor Jan van de
Nosterum; kwart voor acht I. j. voor Jan
Cornelis de Bie; zijaltaar 1. j. voor Petrus
Jozef El tink; half neg-en gez. dienst voor
\Xlillem v. d. Langenberg en Adriana de
dorhter .
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Willem v.
d. Louw, kwart voor 8 I. j. voor Fran
cisca de Bie Peiinenburg; zijalt. I. m. voor
Adriana Sleutjes-Goossens; half 9 gez.
dienst voor de overleden Fam. v. Teefe
len-Hol.
WOENSDAG: 7 uur I. d. voor Joke van
Baast; zijaltaar I. d .. voor de overleden
fam. Leermakers-Verbunt; kwart voor 8
I. j. voor Johannes Dankers; zijaltaar I.
m. voor Waltherus Ossenblok; half 9 I. j.
voor Maria van Roessel.
DONDERDAG: 7 uur I. d. voor de heer
Wilhelm en Mej. Oda v. Eupen; kwart
voor 8 I. j. voor Wim van de Laak; zij
altaar I. i. voor Warner Jan Heinties;
half 9 1. d. voor het geestelijk en tijdelijk
welzii'l van de Jonge Boerenstand.
VRIJDAG: 7 uur gef. J.?el. jrgt. voor de
Zeer Eerw. Heer A. de Kort, zijn ouders
broer en zuster: zijaltaar I. d. voor Rosa
Ha Hermes-Schüller v.w. kleinkinderen;
kwart voor 8 I. i. voor Antonia Dankers
Kouwenberg; zijalta;ir 1. j. voor Walthe
rus Johannes van. Tuiin, half 9 pl. gef.
gez. irgt. voor Mevr. Elisabeth v. Hae
ren-Sniering-s.
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Henricus
van Galen; zijalt. 1. i. voor Leni Berg
man; kw;irt voor 8 1. d. voor Joseohus v.
Oers te Eindhoven overleden; zijalt. I. il
voor Maria Kurvers-van Nistelrooij, half
9 1. d. voor de overledenen van de fami
lie v. Geldrop.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Zondai;?, Maandag en Dinsdag zal het 
Allerheiligste zijn uitgesteld van 's mor
g-ens 7 uur tot 's avonds 6 uur. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie: 10 uur jrgt. voor Hen
ricus v. d. Biggelaar en Maria de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt .. voor Adrianus 
Schellekens en Córneliá dé hsvr;; 9 uur 

jrgt. voor Marinus den Otter, Helena de.'•: 
hsvr. en Joannes den Otter. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Petronella 
Traa; 9 uur jrgt. voor Wilhelmus Traa, 
Anna Maria de hsvr. en Gerdina Traa. 
WOENSDAG: Asdag. Voor en na de 
H. Mis zullen kruisjes met gewijde as
worden toegediend; half 8 jrgt. voor
Henricus Vervoort, Joanna de hsvr. en
Christiaan Vervoort; 8 uur jrgt. voor
Adrianus de Vroom en Joanna de hsvr.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mar
tina de hsvr ..
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Bernardus v.
Osch en Hubertus v. Osch.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Josephus
v. d. Steen.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag, Dinsdag en Woensdag H. Mis 
als zevende voor Henrica Vorstenbosch. 
DoRderdag mndst. voor Frans v. Logten; 
Vrijdag mndst. voor Henricus v. Oor
schot. Zaterdag mndst. voor Marinus v. 
Grinsven. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag, Maandag en Dinsdag is het ook 
in onze kerk het "Veertig Uren gebed". 
In overleg met de leden van de Katho
lieke Actie zijn de biduren voor de ver
schillende buurten als volgt samengesteld 

11 tot 12 uur: Mijlstraat 
12 tot 1 uur: Kerkeind 

1 tot 2 uur: Boseind 
2 tot 3 uur: Kinderbos 
3 tot 4 uur : Coevoort 
4 tot 5 uur: Vorst 
5 tot 6 uur: Kerk eind 

Telkens zullen voor in de kerk op de 
stoelen geplaatst voor de communiebank 
vier mannen hun buurt vertegenwoordi
gen: 2 het eerste half uur, en twee an
dere het tweede half uur. Deze mensen 
zijn door de leden van de Katholieke 
Actie gevraagd en worden verzocht stipt 
op tijd te komen, opdat de beide stoelen 
steeds bezet zullen zijn. 
Maandag en Dinsdag zijn de H. Missen 
om half 8, half 9 en half 10. De school
kinderen komen dan bidden van 10 tot 
12 en van 2 tot 4 uur en verder de bo-
ven aangegeven buurten. 
Op elk der 3 dagen wordt Ons Heer des 
morgens uitgesteld voor de 11anvang van 
de eerste Mis, terwijl het sluitingslof is 
vastgesteld des avonds om 6 uur. 
ZONDAG. De H. Missen zijn om 7 uur 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie; om half 9 voor Joannes 
Wilhelmus Brands als lid van de Broe
derschap van het H. J3loed; en om 10 
uur de hoogmis, als pl. gez. jrgt. vo'or 
Mari;i Peijnenburg-van der Sande. 
Collecte-bakje Nr. 1 gaat voor de kerk, 
en nr. 2 gaat voor de Bijzondere Noden. 
Hedenmiddag is het Lof niet om half 3, 
maar: om 6 uur. 
MAANDAG: om half 8 het jrgt. voor 
Arnoldus Schellen en Johanna Kooien en 
Adrianus d� zoon; om half 9 het jrgt. 

• voor Cornelis Vissers en Margaretha v.
d. Kerkhof de huisvr.; ert om half 10 gez.
jrgt. voor Gerardus van der Heyden en

· Elisabeth Steenbakkers dë huisvr. en



Henricus Klomp en Ida van Oirschot de 
huisvr. 
DINSDAG: om half 8 H. Mis voor over
leden ouders Antoon Bergman en Petro
nella Voets; om half 9 1-1. Mis voor Jo
hanna c.le Laat-van Hal; en om half 10 
gez. H. Mis voor bruidegom en bruid, 
W. Bergman en M. A. van den Bosch.
WOENSDAG: ASWOENSDAG, gebo
den vasten- en onthoudingsdag; om 7
uür wordt de as gewijd, en is er gelegen
heid het askruisje te ontvangen. De
daaropvolgende 1-1. Mis is voor de over
leden familie Tilman-Maus; om 8 uur 1-1.
Mis voor Johannes Leijten.
DONDERDAG: geboden vastendag:
om half 8 1-1. Mis tot intentie van de
leden van de Godvruchtige Broederschap
ter ere van de 1-1. Theresia.
VRIJDAG: geboden vasten- en onthou
dingsdag. Om half 8 het jrgt. voor Adria
nus Schellen.
ZATERDAG: geboden vastendag. om
half 8 het irgt. voor Martinus van der
Loo en Wilhelmina van Orthen de huis
vrouw.
Er wordt des middags biechtgehoord van
6 tot 7 uur.
De gebeden worden verzocht - 30 da
gen - voor 1-lendricus van der Schoot,
Joannes Brands en Franciscus Janssen in
de parochie van St. Petrus overleden.
Gedurende de maand Januari zijn in 
onze parochie gedoopt: 6 Januari Wil
helmina Elisabeth, dochter van Antonius 
Gerardus Schellekens en Johanna Anto
nia Timmermans; en 12 Januari Andreas 
Johannes, zoon van Andries van der 
Meijden en Johanna Petronella Melis. 
Gehuwd: 25 Januari: Henricus Maassen 
en Catharina Hubertina Petronella Maria 
Jacobs. 
Overleden: Hendrikus van der Schoot: 
13 Januari: oud 89 jaar, en Joannes Wil
helmus Brands, 18 Januari, oud 62 jaar. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE. 

Zondag Quinquagesima. 
4 Februari 1951. 

ZONDAG: 6 uur uitstelling van het Al
lerheiligste; half 7 1. j. voor Anna Maria 
Petrus Pen; 8 uur 1. m. voor Elisabeth 
Wilh. v. Gaal te Stevensbeek overleden; 
10 uur de hoogmis tot welzijn der paro
chie. Na de middag biechthoren van 2 
tot 3 uur en van 6 tot 7 uur; 7 uur 
plechtig Lof, eveneens Maandag-avond 
en Dinsdagavond half 7 met "Te Deum". 
MAANDAG: half 7 1. j. voor Mart. v. 
Geffen; 8 uur 1. j. voor Hendrica Pen; 
9 uur z. j. voor Michiel v. Mensvoort. 
DINSDAG: half 7 1. m. voor Frans Jan
sen te Boxtel overleden; 8 uur 1. j. voor 
Arn. v. �indhoven en Arnoldina de hsvr.; 
9 uur z. j. voor Hendrica Michiel v. 
Mensvoort. 
WOENSDAG: As-Woensdag, geboden 
vasten- en onthoudingsdag: wijding der 
as vóór de H. Mis van half 7; half 7 1. j. 
voor Adr. Kuppens; 8 uur 1. j. voor Pe
trus v. d. Berk; 9 uur z. j. voor Francis 
v. d. Biggelaar en Johanna de hsvr.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Ant. v.

d. Biggelaar; half 8 z. j. voor Lamb. v.
Mensvoort; 8 uur 1. j. voor Maria Adr.
Kuppens.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Laur. v. d.
Biggelaar; half 8 z. j. voor Theodora
Lamb. v. Mensvoort; 8 uur 1. j. voor
Hendr. Kuppens.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Adriana
v. d. Biggelaar; half 8 z. j. voor Joh. v.
Rulo; 8 uur 1. j. voor de Familie Hendr.
Tinnebroek.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur 1. m. voor Marinus v.
Erp te Nijnsel overleden; 10 uur z. j.
voor Maria Joh. v. Rulo.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maanc.lag 7 uur 1. m. voor Anna Maria 
Ant. Raaijmakers te Best overleden. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Joh. Brands te 
Boxtel overleden. Woensdag 1. m. voor 
Maria Adr. Koppens. Donderdag 7 uur 
1. m. voor Cornelia Joh. Raaijmakers te
Best overleden. Vrijdag 7 uur I. m. voor
Petronella Frans Vingerhoers. Zaterdag
7 uur 1. m. voor Mart. v. Dijk. Zondag 7
uur 1. m. voor Maria Mart. v. Dijk.
De leden der Erewacht van het H. Sa
crament zullen hun aanbiddings-tijd voor
Zondag, Maandag en Dinsdag vermeld
vinden op een lijst achter in de kerk.
Aan hen, die met de Vastenavonddagen
te biechten en te communie gaan wordt
een gemakkelijke gelegenheid geschon
ken, op die dagen ook de jubilé-aflaat te
verdienen. Gedurende het Lof van Za
terdag tot Dinsdag zullen de voorge
schreven gebeden door de priester hard
op worden vóórgebeden.
30e Franc. Jansen te Boxtel overleden;
Marinus v. Erp te Nijnsel overleden.
Gedoopt: Petrus Joh. Maria dochter van
Petrus v. d. Velden-v. d. Langen berg;
Nicolaus Adr. Jos. Maria zoon van Pe
trus v. d. Wiel-Meuws.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Zondag Quinquagesima. 
4 Februari 1951. 

Vandaag om half 7 uitstelling van het Al 
lerheiligste. H.H. Missen om 7 uur; half 
9 en 10 uur Hoogmis voor de parochie. 
Tweede schaalcollecte voor de versiering 
en licht ter ere van het H. Sacrament; 
derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Oefening van het 
H. Uur. Om 6 uur Lof met preek ter ere
van het H. Sacrament.
Maandag en Dinsdag om half 7 uitstel
ling van het Allerheiligste en Communie
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. 's Avonds
om half 7 Lof met preek over het H.
Sacrament.
Woensdag, Aswoensdag, zal voor de
eerste H. Mis de as gewijd worden en
daarna voortdurend worden uitgedeeld.
Vrijdag en voorts iedere Vrijdag onder
de Vasten om half 7 oefening van de H.
Kruisweg.
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Wil
helmina Konings-van de Laar; half 9 H.
Mis voor Hendricus van den Langen
berg; 10 uur Hoogmis voor de parochie.

MAANDAG: half 8 H. Mis uit dank
baarheid ter ere van 0. L. Vrouw; 9 uur 
gez. gef. jrgt. voor Christina van den 
Braak-Peynenburg. 
DINSDAG: half 8 H. Mis tot bijz. In
tentie; 9 uur gez. gef. jrgt. voor Hendri
cus van den Braak. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Mej. 
Maria Emerentia Banens; 8 uur H. Mis 
voor Albertus van Gemert. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Johan
nes klomp; 8 uur jrgt. voor Cornelis 
Timmermans. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Geertruda 
Klomp-v. d. Braak; 8 uur jrgt. voor Mar
tinus Witlox. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
Witlox-v. Kasteren; 8 uur jrgt. voor Dina 
van Gemert. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Gerardus Jo
sephus van Oers. H. Mis voor 1-Iendricus 
van den Langenberg. 
Missienaaikring Esch. Opgehaald bij de 
uitvaart van Hendricus van den Langen
berg f 11,66. 

HET HEET NU ... 

Zweedse Griep 
HOE KUNNEN WIJ ONS 

IJESCHER�EN? 
Om zulke onverkwikkelijke maatschap
pelijke verwikkeling tegen te gaan, heeft 
het stellig betekenis dat een ieder zich 
zo goed mogelijk tegen het oplopen van 
influenza beschut. Voor de allermeeste 
mensen komt dar op het nemen van en
kele eenvoudige maatregelen neer. 

In de eerste plaats is daar het mijden 
van mensen-ophopingen. Bezoek geen 
vergaderingen - en beleg ze ook niet -
als het niet hard nodig is: wat op vele 
bijeenkomsten wordt besproken is dik
wijls niet zo belangrijk dat het niet een 
maandje kan blijven liggen. Stel ook ge
zelligheidsbezoeken per overvolle trein, 
tram of bus, nog wat uit; de mensen die 
voor hun werk van openbare vervoer
middelen gebruik moeten maken behoe
ven dan minder bloot te staan aan on
middellijk contact met niesende en keel
schrapende medepassagiers! En wanneer 
het kán, moeten ze zelf maar op de fiets 
of een eindweegs te voet naar het werk 
gaan, want beter dan de benauwde en 
besmette atmosfeer van bus en trein is 
de buitenlucht. Wel is het nodig, dat 
men goede schoenen draagt, waar geen 
vocht in doordringt, en dat men zich zo 
mogelijk in wol kleedt, omdat kouvatten 
een verzwakkend moment vormt. 
De influenza-infectie - die niet het 
werk is van een bacil, maar van een Zi;?. 
virus - heeft zijn intreeplaats namelijk 
in de bovenste luchtwegen: neus, keel en 
luchtpijp dus. Vandaar dat ook wel 

, wordt aangeraden de keelholte te des
infecteren met een of ander daarvoor 
geschikt midden (de huisdokter kan u 
het best hiervoor advies geven). Kouvat
ten voorkomen kan men tot op zekere 
hoogte ook door het innemen van kinine 
en door warme dranken te gebruiken: 
cognacgroc voor wie het lekker vindt, 
warme kwast, hete koffie voor wie geen 
alcohol wil nemen. 
Het gebruik van grote hoeveelheden vi
tamine C geeft mogelijk verhoging van 
de omvatbaarheid, in ieder geval is si
naasappelsap vrijwel voor iedereen sma
kelijk en onschadelijk. En dan is er nog 
iets, wat veel te dikwijls wordt vergeten 
en wat veel beter is dan het slikken van 

pillen en tabletten: tijdig naar bed gaan! 
Een buitengewoon eenvoudig middel om 
de weerstand van het lichaam te ver
hogen. 

Onvatbaarheid na griepaanval. 

De meeste influenza-epidemieën heersen 
een maand of twee. Het is tot nu toe 
niet voorgekomen, voor zover men weet, 
dat iemand twee keer gedurende één 
griepgolf de ziekte doormaakte; hieruit 
kan worden afgeleid dat het doormaken 
van een aanval een immuniteit (onvat
baarheid) van ten minste acht weken 
achterlaat. Naast deze vorm van onvat
baarheid kennen we de kunstmatig opge
wekte immuniteit, die het gevolg is van 
inenting tec,en influenza. Deze blijft lan
ger bestaan (ongeveer een jaar). 
Aan de kwestie van inenten zitten be
langrijke wetenschappelijke en practische 
vraagstukken vast. In October 1945 werd 
het gehele Amerikaanse leger ingeënt, 
dit gaf een vermindering van het ziek
worden ;an bijna 100 %, er is dus geen 
twijfel aan dat op de kunstmatige lmuni
satie grote verwachtingen mogen worden 
gebouwd. Ook de inentingen in Neder
land, zoals die de laatste jaren verricht 
zijn bij het Philipspersoneel in Eindho
ven, bevestigen deze verwachtingen. De 
productie van influenza-vaccin in ons 
land vindt regelmatig voortgang en we 
kunnen er zeker van zijn, dat vaccinatie 
van het personeel in grote verblijven,
van de bevolking In internaten, van me
dici en verpleegsters en van bepaalde
personen voor wie het doorstaan van 
griep extra gevaren oplevert, meer en 
meer gebruikelijk zal worden. 

DENKSPORT 

HORIZONTAAL: 1. kleinood, 5. insect, 9. voorzetsel; to. raamvor
mige opening in de wand van een kantoor, 12. zangnoot, 13. opening, 
14. lidwoord; 16. eetgerei, 18. spil, 19. toespijs, 20 achting, 21. familie
lid; 22. soort rijtuig1 25. boksterm 1 27. bekende motorraces, 29. grote
naaldboom 1 32. rund 1 33. lofzang 1 34. ratelpopulier 1 35. voorzetsel! 36.
soort stof, 39. slede, 41. wig 1 42. kilometer (afk.) 1 44. soort appel, 46.
voorzetsel; 47. dwingeland, 48. jaargetijde.
VERTICAAL: 1. gewicht, 2. waterpeil, 3. lengtemaat, 4. rang in de
schouwburg, 5. vijandschap, 6. militaire rang1 7. bijwoord, 8. berggeit,
11. klein kerkje, 15. eerste vrouw, 16. soort verf, 17. onderricht, 18.
woonschuit, 21. kern, 23 biersoort, 24. garnizoensplaatsje bij Wagenin
gen; 26. gewichtje 1 28. vat, 29. verblijf in de gevangenis, 30. bedbedek
king; 31. kippenloop, 32'. familielid, 35. schrijfbehoefte1 37. stad In W.
Duitsland1 38. insecteneter, 40. stad in Italië, 43. zangnoot, 44. deel 
van een mast, 45. voorzetsel, 46. deel van de Bijbel (afk.) 

Oplossing vorige Puzzle 

HORIZONTAAL: 1. zool, 4. melk, 7. pad, 9. dor, 10. la, 12. forel, 14. 
Kr., 15. dak, 17. man, 18. Mei, 19. Eros, 21. buis, 22. mis, 24. kan, 25. 
seminarie, 27. dok, 28. mat, 30. rein, 33. kiel, 35. are, 36. mik, 38. ega,
39. te, 40. peper, 42. os, 4�. dis, 44. gal, 46. roet, 47. mode.
VERTICAAL: 1. zolder, 2. op, 3. laf, 4. mol ,5. er, 6. korist, 8. dom, 9.

, den, 11. aar, 13. rat, 14. kei, 16. komedie, 18. munitie, 20. Simon, 21.
barak, 23. sik, 24. kam, 26. krater, 29. klasse, 31. ere, 32. lip, 34. ego,
36. mes, 37. keg, 40. pit, 41. ram, 43. de, 45. L.O. . . 



7e JAARGANG No. 324 9 FEBRUARI 1951 

, 

s 
Redactie en Administratie 
MOLENSTRAAT 1, 
TELEF. S13 - GIRO 277703 

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

KATHOLIEK 

Vasten en Onthoudingswet 

Ane gelovigen tussen de 21 en 59 jaar 
moeten van Aswoensdag tot Paaszater
dag 12 uur (en ook op de Vigiliedagen 
en Quatertemperdagen door het jaar) 
vasten op alle wer�dagen. Dat wil zeg
gen: zij mogen maar eens per dag een 
volle maaltijd met vlees hebben. (Volle 
maaltijd en warme maaltijd is niet het
zelfde. Een werkman of iemand, die op 
reis is, zou dus bij voorbeeld een volle 
broodmaaltijd met vlees kunnen gebrui
ken, om dan 's avonds nog iets warms te 
nemen). Bij de andere maaltijden moe
ten zij beduidend minder gebruiken dan 
zij gewoon zijn (bij voorbeeld maar 2/3 
Yan wat zij anders eten) en mogen zij 
geen vlees eten. Wel mogen zij bij de 
andere maaltijden jus uit vlees of spek
vet nemen. Begrijpelijkerwijs kan de vol
le maaltijd naar verkiezing 's middags of 
's avonds worden gebruikt. Dit voor de 
vastenwet, die dus vrijwel door allen kan 
worden onderhouden. 
De onthondingswet gaat over de vlees
loze dagen. Hierover het volgende: Al, 
wie 7 jaar is of daarboven is, is (buiten 
ziektegeval natuurlijk) tot de dood toe 
verplicht om vlees en ook jus uit vlees 
te laten staan op Aswoensdag, op Paas- -
zaterdag tot 12 uur, op de Quatertem
perdagen en Vigiliedagen en natuurlijk 
ook op alle Vrijdagen van het jaar. 
Bij allebei de groepen zijn uitgezonderd 
de mensen, die "zeer zware arbeid" of 
,,zware arbeid" hebben . .,Zeer zware ar
beid" hebben bijvoorbeeld stokers op 
locomotieven, mensen die zwaar hak
werk doen in steenhouwerijen of die 
onder water funderingen aanleggen. 
"Zware arbeid" hebben mensen die 
onder overmatig hoge of lage tempera
tuur moeten werken of met giftige stof
fen omgaan en ook die overmatige lan
ge dagen maken of in de nachtploeg 
staan. 
De huisgenoten van vaders, die hier
onder vallen, moeten wel vasten, maar 
zij mogen op vleesloze dagen even goed 
vlees eten, als het hoofd van het gezin. 
Hetzelfde geldt voor wie in een niet-
1.atholfek huishouden mee eet en ook 
voor militairen en anderen, die in ene 
Inrichting mede moeten eten. Zij moe-
ten:--.Aut,w;ehratteli.. • • , , , . 
:Vrouwen,' die in vèrwachting zijn of zelf 
een lëind voeden daarentegen moeten 
zich aan de vleesloze dagen houden, 
maar zij behoeven niet te vasten. Het
zelfde geldt voor verpleegsters, wanneer 
zij in de nachtdienst zijn. Een dag ech
ter moeten deze vrouwen en verpleeg
sters toch nog vasten en dat is: Goede 
Vrijdag. 
Eigenlijk zonden wij op de Zaterdagen 
in de Vasten ook geen vlees mogen heb
ben, maar daarin is gedispenseerd onder 
voorwaarde VAN GEBED (3 maal het 
Onze Vader en 3 maal het W eesge
groet en één keer de Twaalf Artikelen 
des Geloofs) of van betaling van zuivel
geld à 25 cents voor elke onthondings
plichtige boven de 7 jaar. 
Vanzelfsprekend blijven buiten de maal
tijden taartjes en dergelijke weg en pro
beert, wie niet behoeft te vasten, op 
een andere manier aan te vullen, bij
voorbeeld door niet of minder te roken, 
geen drank te gebruiken, niet te snoe
pen of iets dergelijks. Het oude gebruik 
gaf ook, dat verloofden minder bij 
elkander kwamen. 
De gehele Wet worde, zoals de Bis
schoppen ons het voorgaande jaar vroe
gen, op edelmoedige wijze onderhouden. 
Men moet dus niet kleingeestig uitziften 
hoever men nog gaan kan. Vasten- en 
Onthoudingswet blijven op reis van 
kracht. Restauratiehouders gelieven hier 
op te letten. 

Emigratiecursus 
Donderdagavond -, l.i. 8 Fabruari is de 
eerste lesavond voor de adspirant-emi
granten begonnen in de Ark. Een 25-tal 
cursisten gaven zich op om op deze 
wijze zich ernstig voor te bereiden op 
deze gewichtige levensstap. 
De cursus bestaat uit 30 Iesavonden van 
drie uur. De emigranten ontvangen 
Godsdienstles, E;gelse 'les, land en volk 
van het immigratieland, terwijl aan de 
cursus nog een dokter verbonden is en 
een verpleegster. 
De cursisten ontvangen tevens enige 
practische lessen in motortractie en an
dere pioniersvaardigheden. 
Uit de ervaring van reeds vertrokken 
emigranten blijkt overduidelijk de nood
zakelijkheid van deze voorbereidings
cursussen. 
Ook degenen die nog niet direct van 
pJan zijn om te vertrekken, sporen wij 
aan om deze cursus te volgen om hier
door een beter inzicht te krijgen in de 
betekenis van emigratie. 
Deze cursus blijft altijd zijn waarde be
houden. Ook voor hen 'die eerst in de 
verdere toekomst willen emigreren. De 
kosten van de cursus mogen voor nie
mand een bezwaar zijn, daar dan langs 
,_andere wegen zal gezorgd worden ,voor 
de financiering. 
Degenen die zicli wensen op te geven 
kunnen dit doen a.s. Donderdag om half 
8 -in de Ark, ofwel bij de Directeur van 
het Arbeidsbureau te Boxtel. 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

R.K. Uitleenbibliotheek 
Het gebruik, dat volwassenen van de bi
bliotheek maken, neemt gelukkig toe. 
De toeloop van de jeugd is nog niet zo 
groot. Daarom vestigen wij nog eens 
graag de aandacht van de ouders op de 
gelegenheid, voor hun kinderen verant
woorde jeugdlectuur te vinden in de 
jeu0dafdeling van de R.K. Uitleenbiblio
theek. Zij is gevestigd in het K.J.V.-huis 
in de Prins Bernhardstraat 5. 
Speciaal voor de jeugd zijn er uitleen
uren op: 

Woensda� van 2-3 uur 
Vrijdag van 4.30-5.30 uur. 

De uitleentijden voor volwassenen zijn: 
Zondag van 11.30-12.30 uur 
Woensdag van 6.30-7.30 uur 
Zaterdag van 6.30-7.30 uur. 

Door een overeenkomst met de Cen· 
trale Boekerij voor Oost-Brabant zullen 
binnenkort geregeld nieuwe boeken van
uit deze Boekerij via de Boxtelse Biblio
theek in omloop worden gebracht. 
Ook bestaat de mogelijkheid, studieboe
ken uit de R.K. Leeszaal en Boekerij te 
Eindhoven te betrekken. Men richte 
hiervoor een aanvrage tot de uitleen 
van de R.K. Bibliotheek te Boxtel. Deze 
kan dan de boeken laten komen. 
Voor niet-leden bedraagt de uitleenprijs 
10 cent per boek per week. Het lidmaat
schap kost f 2,50 per jaar en geeft recht 
op het lenen van een boek per week. 
Steunt het noodzakelijke werk van de 
RK Uitleenbibliotheek. 
Maakt gebruik van de bibliotheek. 
Wordt lid I Het Bestuur. 

Plaatselijk Nieuws 
WILDE FIETSER 
VEROORZAAKTE ONGELUK. 
Donderdag namiddag werd de heer J. v. 
Etten, hoofd der St. Petrusschool op de 
Burgakker, door een wildfietsende jon
gen op de Kruisstraat zo hevig aangere
den dat hij viel en daarbij een ernstige 
armfractuur bekwam. In het ziekenhuis 
constateerde de dokter dat de rechter
arm aan de kop was gebroken. 
De heer Van Etten moest Vrijdag ift het 
Ziekenhuis te 's Hertogenbosch worden 
opgenomen ter, verdere behandeling. 
De jongen, die door de aanrijding zelf 
ook op straat viel, sprong weer op de 
fiets en reed ijlings weg. 
De politie zoekt naar hem. 
SPECIALE FILMVOORSTELLING 
VOOR DE K.A.B. 
De aandacht der leden van de K.A.B. 
wordt bij deze nog eens gevestigd op 
de filmvoorstelling van "De Mattheus 
Passion" op Vrijdag 16 Februari. Voor 
bijzonderheden zij verwezen naar de in 
dit blad voorkomende advertentie. 
Rector Janssen zal op deze avond ook 
een korte uiteenzetting geven omtrent 
de practische toepassing van de P.B.O. 
BURGERLIJKE STAND 
van 30 Jan. tot en met 5 Febr. 1951. 
GEBOREN: Steven A. zoon van A. J. 
van Groeningen en J. A. G. M. van Nij
natten, Stationstraat 30 - Hubertus A. 
zoon van P. W. M. Bakx en C. H. Ver
donk, Selissen 5 - Cornelis J. J. C. 
zoon van C. de Jong en C. W. A. van 
Kempen, van Hornstraat 12 - Johannes 
C. W. M. zoon van A. J. van der Meij
den en G. H. Doevendans, Hertogen
straat 19 - Jacoba J. M. dochter van
M. J. van Dinther en A. J. van Schaijk,
Nieuwstraat 188c - Cornelia G. H. J.
dochter van B. Maas en M. Voets, Du
fourstraat 8 - Albertus L. zoon van A.
M. P. van Hal en E. de Backer, Onrooi
14 - Theodorus W. zoon van J. v. d.
Aa en C. A. van Lievenoogen, Parallel
weg-Noord 7.
GEHUWD: Hendrikus P. van der Meij
den en Catharina Th. M. Baaijens
Hendrikus de Rouw en Antonia J. van
der Schoot - Johannes Bijnen en Maria
J. van der Plas - Wilhelmus Bergman
en Maria A. van den Bosch - Martinus
A. G. Borg en Maria Th. van Drunen
- Henricus A. Smits en Antonia M. C.
van Oosterhout - Gerardus C. Heer
kens en Petronella M. de Jong.

GEMONDE. 
ONTWIKKELINGSAVOND. 
A.s. Dinsdag 13 Februari organiseert de
R.K.J.B. een ontwikkelingsavond voor
de leden van N.C.B., R.K.).B. en Eier
vereniging. Dan zal de heer ir. P. J. v.
d. Bremer, Rijkspluimveeconsulent uit
Boxtel om half 8 in zaal Verbruggen een
lezing houden met als onderwerp: ,,Ras
sen, opfok, voeding en verzorging van
kippen". Na afloop zullen ter nadere
toelichting nog enkele films over dit on
derwerp vertoond worden.

LIEMPDE. 
GESLAAGD. 
Op het alhier gehouden examen voor 
het diploma Costuumnaaien slaagden 
onze dorpsgenoten: Riek v. Abeelen, C 
10; Sina v. d. Biggelaar, A 47; Petra van 
Beers, B 58; Narda v. d. Brand, B 64; 
Lena v. d. Laar, C 30; M. v. Haaren, 
B 42a; Marietje Prinsen, A 89; Miep Sa
ris, A 50. Afgewezen een. 
Voor diploma Lingerie slaagden: Riek 
v. d. Sande, B 49; Dien Smulders, A 351 
Dora Smulders, C 17; Adri v. d. Vleu
ten, A 132. Zij genoten hun opleiding 
bij de Eerw. Zuster Leonardi. De Eerw. 
Zuster en geslaagden proficiat. 

BEST 
GOUDEN BRUILOFT TE BEST. 
Op Zondag 11 Februari a,s. hoopt het 
echtpaar Lambertus van Rooij en Johan
na Maria van der Struijk, inwonende in 
het pension "Nazareth" alhier, de dag 
te herdenken waarop zij voor 50 jaren 
geleden in het huwelijk traden. Het gou
den echtpaar is voor de ouderen in Box
tel niet onbekend, want jaren lang woon
de Bert van Rooij met zijn talrijk gezin 
in de Vorst te Boxtel en was hij onder 
de boerenbevolking een bekende per
soonlijkheid. Het zal dit gouden echt
paar op a.s. Zondag niet aan belangstel
ling ontbreken. 

Ambachtsexamens 
Het bestuur van de Vereniging ter Ver
edeling van het Ambacht brengt ter ken
nis van belanghebbenden, dat bij vol
doende deelname, ook dit jaar de gele
genheid zal worden gegeven tot het on
der Rijkstoezicht afleggen van de exa
mens ter verkrijging van de graden van 
,,Gezel" of "Meester" in de onderstaan· 
de ambachten, en wel: 
In de week van 16 - 21 Juli te Amster
dam: plaat- en smidsbankwerken, vuur
werken (burgersmid); constructie bank
werken en vuurwerken (fabriekssmid); 
machine bankwerken; metaaldraaien, 
meubelmaken, timmeren, huisschilderen. 
In de week van 16- 21 Juli te Assen: 
timmeren, huisschilderen (gezel). 
In de week van 30 Juli - 4 Augustus te 
Utrecht: timmeren, timmerman-bouwpa
troon (meester), meubelmaken, huisschil
deren, metselen, modelmaken, steenhou
wen. 
In de week van 30 Juli - 4 Augustus te 
Sittard: huisschilderen (gezel), machine
bankwerken, vuurwerken (fabriekssmid), 
machinebankwerken (gezel). 
In de week van 30 Juli - 4 Augustus te 
Maastricht: plaat- en smidsbankwerken, 
vuurwerken (burgersmid), constructie
bankwerken, vuurwerken, machinebank
Aanmelding tot en met 15 April. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij 
het Secretariaat der Vereniging, Stad
huis, Kamer 197, Amsterdam-C. 

Een gesprek aan 
De Hoogmis is uit! Blauwe rookwolkjes 
en een weeïge tabaksgeur vullen het 
kerkportaal. Het zacht geroezemoes van 
de Zondagmorgen-praat groeit uit tot 
een gesprek over de dingen van de dag. 
,,'Ne schone brief was 't toch wel! Raak 
gezegd zo hier en daar! Vooral daar 
over het gebrek aan woongelegenheid!" 
,,Ja, 'k zcu 'm nog wel 'ns willen lezen!" 
Even stokt het gesprek - de kapelaan 
met boeken onder z'n arm komt het por
taal uit en staat even stil om met volle 
teugen de frisse buitenlucht in te ade
men. ,,Goeie morgen". ,,Schon weer"! 
Astrant geworden spreekt iemand de ka
pelaan aan, alweer over dieën brief. 
,,'t Heeft nogal geduurd! 't Was ook 
zo'n lange brief". 
,,Ja, en nou was 't nog maar de helft!" 
"Toch was 't wel schoon, wat er gezegd 
werd!" 
"Ge moest er 'ns over preken, m'nheer 
kapelaan". 
,,Ja, ja, dat was nog niet zo verkeerd!" 
Z'n boeken weer vastklemmend onder 
z'n arm gaat de kapelaan op het bakske 
af! 't Zal wel voort smaken na zo'n 
lange morgen. 
't Was geen verkeerd idee, om 'ns iets 
over dieën brief te gaan schrijven. 
't Is waar, 't is een schone brief, zo rijk 
aan gedachten, zo vol hartelijke herder· 
lijke zorg! Zo rijpte in zijn hoofd het 
plan om eens iets daarover te gaan 
schrijven in Brabants Centrum! 
Ziehier het begin : 
"Dit jaar, dierbare gelovigen, vragen 
Wij bij het begin van de H. Vastentijd 
uw aandacht voor een grote en heilige 
instelling. 
De H. Kerk is het Mystieke Lichaam 
van Christus. Zij is de voortlevende 
Christus en Haar doel is geen ander dan 
het Verlossingswerk van Jezus Christus 
voortzetten. 
Het gaat om de redding en de heiliging 
van de zielen. Nu is er tussen de instel
lingen, welke God gewild heeft, in 
zekere zin geen enkele te vinden, welke 
zo van invloed is op de redding en de 
heiliging van de zielen, als het gezin, het 

De - ontdekking- van Amerika 
2. 

De ontdekking van Amerika is als bij 
toeval gegaan. Spanje, Portugal en ook 
Nederland waren in die tijd op zoek 
naar koloniën. Zij wilden hun handel 
uitbreiden naar de Oosterse landen, naar 
Azië en Indië. Maar de wegen daarheen, 
die voor een groot deel over land gin
gen, werden beheerst door de Turken, 
die niet' zachtzinnig omgingen met de 
westerlingen. 
Men zocht naar andere wegen om Indië 
te bereiken. 
De Portugezen probeerden het het eerst 
om Afrika heen, en slaagden daarin. 
Maar in die tijd was het ook al bekend 
dat de aarde een bol en dus rond was, 
en bijgevolg dat Indië, dat in Oostelijke 
richting ligt, ook langs de Westelijke 
kant moest kunnen bereikt worden. De 
Spanjaarden namen het aanbod van Co
lumbus aan om voor hem een vloot te 
financieren waarmee hij een poging zou 
gaan doen om die westelijke weg te 
vinden. 
Men wist ook van de Noormannen, dat 
er in Westelijke richting nog een heel 
groot onbekend land moest liggen (mis
schien bedoeld: Groenland) en Colum
bus, die een uitstekend aardrijkskundige 
was, had een berekening gemaakt hoe 
hij waarschijnlijk in het Zuiden om dit 
onbekende land heen kon varen en zo 
Indië bereiken. 
Toen hij na lang varen land in zicht 
kreeg, meende hij dan ook dat het Indië 
was, maar ongewild was hij de ontdek
ker geworden van het enorme Amerika. 
Op deze eerste ontdekkingsreis (in 
1492) vond hij de eilanden welke de 
naam kregen van San Salvador, Haïti en 
Cuba, die U - als U een kaart van 
Amerika bekijkt - gemakkelijk kunt 
vinden in de grote bocht die het smalle 
verbindingsstuk van N. en Z.-Amerika 
maakt. Op zijn tweede reis ontdekte hij 
eilanden nog dichter bij het vasteland; 
en op zijn 3e en 4e reis, tussen 1498 en 
1504, kwam hij ook op het vasteland 
van Amerika. 
In zijn reisverhaal vertelde hij van de 
Indiaanse volksstammen die hij er aan· 
trof en de rijkdommen aan goud die 
deze bezaten. Sommige stammen ont
vingen de blank�n als de teruggekeerde 
Indianen-god met zijn begeleiders; maar 
heel gauw werd dit anders. De eerste 
kolonisten bedierven de goede verhou
ding al voor goed door hun wreed op
treden. Zij beschouwden het land als 
hun rechtmatig bezit. De Indianen ver
dedigden hun woongebied met evenveel 
taaiheid en wreedheid : eeuwenlang ble
ven Indianen en blanke kolonisten el
kaars bitterste vijanden. Honderden 
romans zijn over dit onderwerp geschre
ven, de een al fantastischer dan de ander. 
De Indianen moesten di� strijd verliezen 
van de blanken met hun vuurwapens en 
snelle paarden. 
Aangetrokken door de rijkdommen die 
deze landen in zich borgen, zonden ook 

andere regeringen ontdekkers uit. Zo 
begonnen vanuit Frankrijk en Engeland, 
Holland en Portugal eveneens kolonis
ten naar Amerika te trekken. De West
Europese landen, Engelsen, Fransen en 
Hollanders, richtten zich meer Noorde
lijk, de • Spanjaarden en Portugezen 
meer Zuideliik. 
De Italiaan Giovanni Gavotto, meer be
kend onder de naam John Cabot, voer 
in Engelse dienst en landde in 1497 in 
het Noord-Oosten van Amerika. Franse 
kolonisten landden op verschillende 
punten van Noord-Amerika o.a. in het 
tegenwoordige Canada en T exas. Deze 
Fransen trokken van Noord en Zuid uit, 
direct verder landinwaarts, waardoor de 
Engelsen van 't binnenland werden afge
sloten. De Nederlanders landden in het 
midden van de N. Amerikaanse kust en 
stichtten daar de stad Nieuw 'Amster
dam. 
De machtigste staten in Europa waren 
toentertijd Engeland en Spanje. Zij be
Peerden beiden de grootste macht in 
Europa en wensten daartoe beiden ook 
de rijkdommen van het nieuw ontdekte 
land voor zichzelf, om zich daardoor 
van de nodige geldmiddelen te voorzien. 
Spanje wilde het met Engeland uitvech
ten, zocht en vond de strijd met de En
gelse vloot maar verloor in 1588 in de 
zeeslag in het Engelse Kanaal. 
Van deze tijd af beperkten de Spanjaar
den zich tot Midden- en Zuid-Amerika 
en lieten het Noorden aan de anderen 
over. 
In de 16e eeuw, de eerste eeuw na de 
ontdekking, was het voornamelijk geble
ven bij afzonderlijke reizen, alleen on
dernomen om rijkdommen te halen en in 
Europa in de handel te bren°en. Hier 
en daar had men vaste,kolonies gesticht. 
Maar na de nederlaag der Spanjaarden 
begon men langzamerhand volgens plan 
te koloniseren en de kolonies uit te brei-

het kerkportaal 
christelijk huisgezin. Vandaar dat de 
zorg en de liefde van Gods H. Kerk ook 
al!ereerst en allermeest uitgaat naar dat 
gezin. 
Hierover willen Wij u in deze uiterst 
ernstige tijd spreken. 
Tot een volgende keer. 

Missie Thuisfront 
Op de gouden bruiloft van de familie 
Smetsers is opgehaald voor de "Hiad'' 
f 11,40. 

Ben van Etten, Josje Vekemans, Gerrie 
Wentholt, Tonny Ophelden en v. Caste
ren haalden met de rommelpot f 7,21 op 
voor de catechismus van Pater Raaij
makers. 

+ 

"Jong gewend, oud gedaan", geheel 
spontaan kwamen Annie, Mieke en Ton
nie Doevendans en Annie Melis f 1 ,89 
voor de Missie brengen, die ze verdiend 
hadden met de rommelpot, niets hielden 
ze voor zich zelf. 

Eveneens Piet, Frans en Stanny v. d. 
Meijden, hun buit was f 1,18. 
Van N.N. f 8,- voor de Ursulinen 
Missies. 

Verenigings-Agenda 
R.K. BOERINNENBOND. 
De vormingsavonden voor jonge boerin� 
nen die gegeven worden door de Gees
telijke Adviseur, zullen aanvangen op 
a.s. Dinsdag 13 Februari 's avonds oni
7 uur in de Huishoudschool. Verwacht
wordt dat allle jongeren hieraan zullen
deelnemen.

K.A.J., Liempde - De bijeenkomst voor 
de aspirant-Kajotters is voorlopig vast• 
gesteld op Zaterdagnamiddag van 5 tot 
7 uur. 

den. In Noord-Amerika waren het vooral 
de Engelsen, die langzamerhand heel de 
Atlantische kust bezetten. Zij kwamen 
in drie grote golven van emigranten uit 
hun vaderland overvaren. De eerste im
migrantengolf, tussen 1609 en 1642, had 
zijn oorzaak in de enorme uitbreiding 
van het grootgrondbezit in Engeland, 
waardoor het voor massa's kleine boe
ren en landarbeiders onmogelijk was om 
in eigen land nog een behoorlijk bestaan 
te vinden (precies dus als nu het geval 
is). Tot deze eerste golf behoorde een 
kleine groep van een goede 100 man; 
ballingen, die Engeland verlaten hadden 
va11wege een godsdienstige onenigheid. 
I;)eze groep was eerst naar Nederland 
verhuisd en van daaruit voeren ze met 
een schip naar het nieuwe land, Amerika, Dit schip, de "Mayflower", is beroemct
geworden in de Amerikaanse geschiede
nis, omdat zij die met dit schip oversta
ken, door de meeste Amerikanen wor
den beschouwd als de kern waaruit het 
Amerikaanse volk van de Verenigde Sta
ten, de Amerikaanse natie, is gegroeid. 
De Engelsen die in deze koloniale perio
de - welke duurde tot de onafhanke
lijkheidsverklaring in 1776 - naar Ame
rika emigreerden, gingen er niet heeo 
om een of ander ideaal na te streven, 
maar alleen om de economische en gods
dienstige crisis in hun land te ont, 
vluchten. 
In het Noorden ontstond zo langs de 
kust van de Atlantische Oceaan de 
streek New-England en meer naar het 
Zuiden het eveneens Engelse Virginia, 
nog bekend om de goede Virginia-tabak 
die daar vandaan komt. Deze beide stre
ken kregen ook zelfbestuur, maar als 
kolonie van Engeland. Deze streken wer
den totaal verengelst en kregen ook het 
Engelse Anglicanisme als staatsgodsdienst 
voorgeschreven; welk voorschrift pas 
voor goed zou verdwijnen bij de onaf
hankelijkheidsverklaring in 1776, of
schoon sommige kleinere streken in de 
praktijk toen al langere tijd zeer mild 
gestemd waren. 
De Nederlanders hadden hier midden 
tussenin een eigen kolonie gesticht: 
Nieuw-Nederland met Nieuw-Amster
dam als hoofdstad. De kolonie omvatte 
om en om de 5000 inwoners : o.a. ook 
Duitsers en Zweden en veel Engelsen. 
De sterke uitbreiding der Engelse kolo
niën snoerde het kleine Nederlandse ge
bied al langer hoe meer in._ In 1664 
werd het geheel bezet door de hertog 
van York, die Nieuw-Amsterdam om
doopte in New-York, en in heel de ko
lonie de Engelse wetten en levenswijze 
invoerde. Dit gebeurde in de tweede 
immigratieperiode, waarover de volgen
de keer. T. 

Noot van de schrijver: 
,,Emigranten" kan men vertalen door: 
"uitgaanders", ,,Immigranten" door 
,,binnenkomers". Men noemt de landver
huizers "emigrant" als men ze be:
schouwd als - ,,vertrekkers uit eigen 
land"; men noemt hen "immigrant" ale 
men ze beschouwd als "binnenkomers in 
't nieuwe land". 

.. 
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Toets der Crltiek 
TE GAST IN 
,,HET WITTE PAARD". 
Tot vermaak van vele toneelliefhebbers 
betrok "Boxtels Toneel" met de cama
valsdagen 5 en 6 Februari het Tiroler
hotel ,,'t Witte Paard", waar zich - in 
luchtige en bonte taferelen - een aller
aardigste geschiedenis afspeelde. 
Een geschiedenis vol allerhande zotte 
verwikkelingen, waarbij Cupido natuur
lijk vele keren de boog spande om de 
pijlen naar de harten van de jonggelief
den te laten snorren. Men ziet: het was 
weer het oude liedje, doch ...... gezet op 
een nieuw muziekje, zo sprankelend van 
toon en rythme, dat de toeschouwers na 
afloop konden zeggen, dat was weer 
eens een gezellige toneelavond". 
"Boxtels Toneel" bleek daarvoor ook de 
beste troeven op tafel te hebben gelegd, 
want ondanks de grote bezetting kwa
men er geen storend zwakke spelers voor 
het voetlicht. 
Voor de wijze waarop spelleider W. 
Hart uit Eindhoven deze troeven uit
speelde, dient een erepalm te worden 
uitgereikt. 
Behoudens enkele kleine hiaten, een on
zeker begin en een te mat slot, was er 
immers zoveel goeds te zien, dat we ons 
in de waardering één voelen met het 
enthousiaste publiek van beide avonden. 
In de vertolking traden vooral de advo
caat Siedler en de waardin op de voor
grond, onmiddellijk gevolgd door fabri
kant Gieseke, diens dochter en de ober
kellner Leo. 
Met de uitgestreken Sülzheimer aan het 
hoofd zorgde het trio Sülzheimer-Hin
zelmann-Klaartje voor de komische ver
rassing in de bijrollen. 
Ook de overige spelers en speelsters 
toonden kwaliteiten te bezitten, al was 
bij sommige de uitspraak - vooral in 
het begin - wat slordig. 
Tenslotte nog een vriendelijkheidje aan 
het adres van de maker van het magni
fieke decor, dat een gelukkige entourage 
was voor deze geslaagde voortzetting 
van B.T.'s carnavalstraditie. 

Ingezonden 
Wij verwonderen ons over de verwon
dering van de "Witte Muis", de billard
dub, die bij monde van F. v. d. L, be
weerde dat de billardclub "Amateur" bij 
vergissing haar zilveren jubilé zou ge
vierd hebben. 
Een korte historische uiteenzetting moge 
voldoende zijn om deze verwondering 
tot haar proporties van opgeblazenheid 
terug te brengen. 
In 1940 werd op een algemene vergade
·ring van de "Witte Muis" met algemene
-stemmen besloten van clubhuis te ver
anderen. Men ging naar Café Waals; 
achttien van de een en twintig leden gin
l{en mee. 
Van 1940- 1945 heeft deze club onder
de naam "De Witte Muis" in de compe-

titie van de Nederlandse Billardbond 
meegespeeld. 
In 1945 werd in Café Nooten een nieu
we billardclub opgericht. Op verzoek 
van café Nooten stond de billardclub bij 
Café Waals haar naam "De Witte 
Muis" af en bleef zij voortbestaan onder 
de naam "Amateur". 
Deze geste: de originele naam af te 
staan, was sportief. De club zelf bleef 
intact. 
Dit moge voldoende zijn om de verwon
derde inzender te overtuigen, dat het 
25-jarig bestaan wel degelijk verant
woord was en dat "Amateur" ook spor
tief gebleven is. 

v. D. Lid van Amateur.

Zo moet het niet l 

Wat is het mooi om te vertoeven in de 
nieuwe wijken van Boxtel, met de ruime 
straten en de keurig aangelegde gazons 
en beplantingen. Hier is naast de nood
zakelijke verschaffing van woonruimte, 
een voorname plaats ingeruimd voor het 
schone, waarvoor wij de betreffende in
stantie's dank verschuldigd zijn. 
Maar helaas is er een categorie van 
mensen, die zich schijnbaar niet voor 
het mooie wat de natuur biedt interes
seert en al dat fraaie letterlijk en figuur
lijk vertrapt. 
Als ik vanuit mijn kamer het straattoneel 
gadesla erger ik mij dikwijls aan dat 
soort mensen. Het meest treft men dit 
soort mensen aan onder de neringdoen
den, die de bewoners van de nieuwe wij
ken onder hun klanten kunnen rekenen. 
Bij de bezorging van hun waren bestaat 
er schijnbaar maar één weg naar hun af
nemers en wel de kortste. Of die nu 
dwars door de beplanting of over de ga
zons voert, laat hen koud. Een spron
getje over de afrastering (die feitelijk 
moest kunnen verdwijnen) is ook al 
geen bezwaar. 
Maar nog zwaarder moeten wij het en
kele bewoners aanrekenen, die nog wel 
een handje zullen helpen om hun om
geving te ontsieren. Men ziet soms zelfs 
de bewoners hun vuil water, na de was
dag in grote hoeveelheden, over de be
planting storten. Voor bovenbewoners is 
dit wel een eenvoudige, doch een erger
lijke methode, waar ook nog de bene
denbewoners de last van ondervinden. 
De kinderen, och ja die zijn natuurlijk 
het talrijkst in de groep van overtreders. 
Van de gazons hebben ze een voetbal
terrein gemaakt of in het zand tussen de 
struiken spitten ze naar hartelust. Kun
nen wij echter iets anders van hen ver
wachten? Zij zien dagelijks van de 
oudere het funeste voorbeeld. En wat 
spreekt beter tot een kind? Ik meen dat 
er hier maar één oplossing is, ingrijpen 
door de daartoe bevoegde autoriteiten. 
Politietoezicht lijkt mij hier geen over
bodige weelde! Of zouden de mensen 
zelf het treurige van deze toestand tijdig 
inzien? 
Wat blijft er nog over van al het mooie 
dat de natuur ons, vooral in de komende 
maanden, te bieden heeft? 
Hier zijn maatregelen niet alleen ge
wenst, doch noodzakelijk, willen WIJ 
voorkomen dat bewoners en vreemdelin
gen moeten constateren dat het een 
ergernis in plaats van een lust voor het 
oog wordt. 

Een bewoner van de nieuwe wijk. 

Ongelukken met electrische stroom 
BETER TE VOORKOMEN DAN TE 

GENEZEN 1 
In het leven van de moderne mens 
neemt de kunstmatig opgewekte electri
sche stroom een steeds grotere plaats 
in. Niet alleen voor huishoudelijk ge
bruik, ook voor industriële doeleinden 
wordt de electriciteit meer en meer ge
bruikt en het behoeft dan ook geenszins 
verwondering te wekken dat ongevallen 
door electrische stroom lang niè't meer 
tot de zeldzaamheden behoren. 
Soms ziet men niet veel meer dan de 
zogenaamde "stroommerktekens". Daar
onder verstaat men de kleine, ronde, 
vlakke, iets ingezakte en droge huidge
deelten op die plaatsen waar de electri
sche stroom het lichaam binnentrad. Een 
andere maal zijn het eigenaardige huid
verkleuringen die onze aandacht trekken. 
Deze ontstaan door vervluchtigde (ver
gaste) metaaldeeltjes afkomstig van me
talen geleiders. 
Ook werkelijke wonden worden bij on
gevallen door electrische stroom niet 
zelden aangetroffen, soms zijn deze 
zelfs zeer groot. Naast de gewone 
brandwonden kan er ook versterf van 
weefsels optreden, waarbij niet alleen de 
huid, maar ook dieper gelegen gedeelten 
- zelfs beenderen en gewrichten - be
trokken kunnen zijn. 
Naast deze verschijnselen van plaatse
lijke aard kan de schadelijke invloed van 
electriciteit ook op meer algemene wijze 
tot uiting komen: de algemene toestand
van de getroffenen heeft dan ook vaak 
ernstig geleden. Onder bepaalde om
standigheden - wij komen daar dadelijk 
op terug - kunnen ook stromen die on
der lage spanning staan bewusteloosheid, 
zelfs schijndood veroorzaken. Tot slot 
is het zeer wel mogelijk dat zulk een 
ongeval een plotselinge dood tengevolge 
heeft. 

ALLEEN DE DOKTER. 
Het zou te ver voeren hier te beschrij
ven wat er gedaan moet worden bij 
grote verbrandingen, bewusteloosheid, 
shock en schijndood. Een juiste behan
deling van deze laatstgenoemde toestand 
met kunstmatige ademhaling en hart
massage kan zelfs alleen maar worden 
ingesteld door een dokter of een zeer 
goed geoefend EHBO-er. 
Wel dienen in dit verband enkele alge
mene gezichtspunten te worden be
sproken. 
Het is van groot belang hoe lang iemand 
aan de schadelijke inwerking van elec
trische stroom is blootgesteld. Niet altijd 
is het contact tussen het lichaam en de 
onder spanning staande electrische ge
leider dadelijk weer opgeheven, niet al
tijd is er een zekering in het stroomnet 
doorgesmolten of heeft een automati-

sche schakelaar de stroom verbroken. 
Wanneer men weet dat het er in de eer
ste plaats om gaat de inwerking van de 
electrische stroom zo snel mogelijk te 
doen ophouden, kan men daar ook naar 
'handelen. Is de getroffene zelf niet in 
staat zich uit de stroom te bevrijden, 
dan kan iemand die te hulp komt vaak 
veel kwaad voorkomen door eenvoudig 
een schakelaar om te draaien. 

EEN GELEIDER. 
Het menselijk lichaam is door zijn grote 
waterrijkdom helaas een zeer goede ge
leider voor electriciteit. Gelukkig heb
ben we in de huid een natuurlijk isola
tiemateriaal, mits die huid ook droog is! 
Een droge huid biedt niet alleen weer
stand bij het binnenkomen van de 
stroom, ook bij het verlaten van het 
lichaam biedt de droge huid andermaal 
weerstand: hierdoor wordt de sterkte 
van de stroom verminderd. geheel anders 
is dat met de vochtige huid, deze heeft 
haar natuurlijke weerstand 'goeddeels 
verloren: ook zwakke stromen wij 
doelden hierboven daar reeds op -
kunnen dan gevaarlijk voor het lichaam 
worden. 
Wanneer er kans is dat men met een 
onder spanning staand electrische gelei
der in aanraking komt, of dat nu is bij 
reparatiewerkzaamheden of bij reddings
pogingen bij iemand die in een stroom
kring is ingeschakeld, dan dient men 
hiermee terdege rekening te houden en 
ook verder moet men de situatie eens 
goed overzien. Het gaat er om dat de 
stroom - wanneer men daar al mee in 
aanraking komt - het lichaam moeilijk 
kan passeren en daardoor zoveel moge
lijk wordt verzwakt. 
De stroom die naar de aarde moet af
vloeien ondervindt bij het uittreden uit 
het lichaam bijvoorbeeld grote weer
stand wanneer men droge klompen aan 
de voeten heeft. Droge schoenen, vooral 
wanneer die gummizolen hebben bieden 
dezelfde voordelen. Men bedenke dat 
men beter op een droge houten vloer 
staat dan in een kelder met een flinke 
laag water, dat men beter op een zwaar 
en droog wollen tapijt staat dan op een 
zinken dak. 
En in het dagelijks leven dient vooral 
gelet te worden op de toestand van 
snoeren, stekkers, waterdichte afsluiting 
van armaturen in badkamers en douche
cellen. Voor de beveiliging van stop
contacten tegen peuterende kinderen 
zijn speciale stoppen verkrijgbaar, die 
het normale gebruik niet belemmeren. 
Gaat u tenslotte zelf een lamp of scha
kelaar repareren, sluit dan voordien de 
stroom af. Want ook hier geldt: voor
komen is beter dan genezen! P. B. 

SPORT-NIEUWS 
GLORIED�G 

VOOR HET BOXTELSE HOCKEY 1 1 1 
Mep ongeslagen kampioen der 2e klasse. 
Na een verblijf van drie jaren in de' 
tweede klasse het;« het eerste herenelf
tal van Mep Zondag j.l. op grootse wijze 
het afdelingskampioenschap ongeslagen 
behaald. De blauwwitten moesten de 
wedstrijd te Eindhoven tegen Oranje
Zwart minstens gelijk spelen om zich 
kampioen te kunnen noemen, doch zij 
wonnen royaal met 4-1. De overwin
ning tegen de enthousiaste Eindhovena
ren moest echter zwaar bevochten wor
den en voor het zover was, beleefden de 
talrijke supporters spannende momenten. 
Toen het echter to minuten voor het 
einde 4-1 werd, begonnen de supporters 
zich te roeren, om even later bij het 
eindsignaal in enthousiasme los te bar
sten. In enkele seconden was een grote 
menigte getooid met speldjes "Mep
kampioen" terwijl de grote bus in een 
minimum van tijd met aankondigingen 
van het behaalde kampioenschap werd 
beplakt. 
Het nieuws was spoedig in Boxtel be
kend en toen de enthousiaste Mep
schare Boxtel binnen kwam, werden spe
lers en supporters opgewacht door de 
Gildenbondsharmonie, die de kampioen 
onder vrolijke tonen naar het clublokaal 
bracht, alwaar de burgemeester van Box
tel, de beschermheer en de geestelijke 
adviseur van Mep naast de Gildenbonds
harmonie de eersten waren die Mep 
hunne gelukwensen aanboden, later ge
volgd door vele sportvrienden, waarna 
ook nog de gelukwensen binnenkwamen 
van de verenigingen Rapidity (Oss), 
Hoco (Oisterwijk) en Hopbel (Schijn
del)). Uit dit alles bleek dat Mep in 
Boxtel en in de hockeywereld een graag 
geziene vereniging mag worden genoemd 
en haar verrichtingen met belangstelling 
worden gevolgd. 
De eigenaar van het clublokaal Hotel 
Theuwkens, bood de eerste elftalspelers 
met het bestuur een welverzorgd diner 
aan, hetgeen de feeststemming in de 
loop van de avond nog verhoogde en 
door de vereniging hogelijk werd ge
waardeerd. 
De officiële viering van het kampioen
schap vindt plaats met halfvasten, waar
op wij nog nader terugkomen. 
Thans hopen wij dat Mep de promotie
wedstrijden met succes zal weten te vol
brengen, doch ook hierop komen wij 
later terug. 

K.S.V. ,,O.D.C." 
Uitslagen van j.l. Zondag: 

O.D.C.-Boxtel 1-0
O.D.C. 2-Heusden 2 5-2

Wedstrijd onder hoogspanning! 
Gelijk spel een betere verhouding. 

De zoveelste Boxtelse derby eindigde 
weer in een overwinning voor O.D.C. 
Maar het moet gezegd, dat deze over
winning aan een zeer dun zijden draadje 
heeft gehangen, en uiteindelijk zou een 
gelijk spel de verhouding beter hebben 
weergegeven. Het ongetwijfeld technisch 
betere ODC zag zich geplaatst tegen
over elf vastberaden Boxteljongens, bla
kend van enthousiasme, met de vaste wil 
bezield hun huid zo duur mogelijk te 
verkopen. Het is een spannende wed
strijd geworden met vóór de rust dik
wijls zeer goed spel. Voor de rust startte 
de thuisclub met de wind in de rug, 
waardoor de aanvallen veelvuldiger wa
ren dan van de gasten. Beide verdedi
gingen konden de aanvallers volkomen 
in bedwang houden, en de doelverdedi
gers kregen alsnog wem1g gevaarlijk 
werk. Twee gevaarlijke aanvallen van 
ODC over rechts werden besloten met 
harde schoten van BergwerH en Voets, 
die beide in het zijnet terecht kwamen. 
Aan de andere kant verknoeide v. d. 
Laak een kans, toen hij, alleen doorge
broken, in moeilijke schietpositie zelf 
schoot, terwijl een zacht voorzetje naar 
de op dat moment vrij staande v. d. 
Aker een grotere kans op een doelpunt 
zou hebben opgeleverd. Nu had Snij
ders weinig moeite met het inderdaad 
zeer harde schot. Ook v. d. Plas vuurde 
een hard schot af, dat de beugel van het 
net trof. Zo bleef de wedstrijd snel op en 
neer gaan, en nauwelijks was aan de ene 
kant een aanval afgeslagen of aan de 
andere zijde moest men alles in het werk 
stellen om onheil te voorkomen. Zo 
bleef het tot in de drie en veertigste 
minuut. Schalks bemachtigde toen een 
bal op het middenterrein, gaf een hoge 
voorzet voor het Boxteldoel, Voets en 
Bergwerff stormden toe en eerstgenoem
de kopte hoog in het Boxteldoel, en 
Bergwerff kwam tegen de doelpaal te
recht, gelukkig niet erg. Nog moest Ley
ten een schuiver van Bergwerff tot cor
ner verwerken, en toen was het rusten. 
De tweede helft gaf aanvankelijk het
zelfde spelbeeld te zien, met het verschil 
dat Boxtel agressiever was. De ballen 

Waar komt het Essche Antoniusbeeld vandaan,P 
Op d� vraag waar het beeld van St. An
tonius Abt - dat in de parochiekerk te 
Esch staat - vandaan komt, zou men 
het antwoord kunnen geven: ,,van de 

- houtzolder der pastorje". Inderdaad i�
dit mooie 15e eeuwse beeld in de derti
ger jaren door Pastoor van Dur1:11 z.g. 
daar aangetroffen, waarna hij het beeld 
een waardiger plaats· gaf boven het wij
watersvat in de kerk. Dit antwoord is 
echter onbevredigend. Wij vragen ons 
immers onmiddellijk af waar het beeld 
vandaan gekomen kan zijn toen het naar 
de hout-zolder verwezen werd. We tasten 
daarover in het duister. Heel misschien 
is echter de draad gevonden, die eens de 
herkomst van het Antoniusbeeld ontkno
pen zal. 
In de Essche Schepenrol uit de jaren tus
sen 1678 en 1726 lezen we namelijk het 
volgende: 

23 October 1668. Heer Jan, priester 
en cappelaen tot Bockhoven1 verklaart
60 jaar geleden seker beneticie in de 
capelle gestaen ontrent bergenshuijsen, 
rontsomme in de gemeijnte van Esch, 
gekregen te hebben na zijn priester
wijding, bedragende 12 gld sjaars, ver
golden uijt seker goet tot Vucht, en 
dat hij met de bisschoo, pastoor van 
Esch en Elias van der Braecken, presi
dent tot Esch, tot de capelle gegaan is, 
om aldaar in te worden gestellt. Voor 
dien tijd werd het beneficie door den 
kapelaan van Esch bediend. Seker 
heelt gestaen in deselve capelle is ge
bracht in de kerck van Esch". 

Er is dus sprake van een beeld; niet van 
een Antoniusbeeld. We zijn met dit ge
geven op zoek gegaan naar de Patroon 
aan welke de kapel op Bergenshuizen 
was toegewijd. We zouden immers al
weer een hele stap verder zijn als zou 
blijken, dat Antonius Abt de patroon van 
deze kapel was. Maar dit schijnt uitge
sloten. Schuties schrijft in zijn geschiede
nis van het Bossche Bisdom nameWk het 
volgende: 

"Van de St. Augustinus kapel ln het 
gehucht Bergenshuizen, weet men 
geen andere bizonderheden dan dat zij 
ln 1758 is afgebroken en dat de klok 
der kapel naar de toren van de St. 
Pieterskerk te Vucht werd overge
bracht, waaruit zij in 1822 ls ont
vreemd, zonder dat men de dader 
heeft kunnen ontdekken". 

Men moet hieruit afleiden, dat de Ber
genshuizense kapel aan Augustinus was 
toegewijd. Er is echter een ander gege
ven dat hiermee strijdig schijnt. In het 
Essche Schepenprotocol uit 1559, vinden 
we het testament van een Essche wedu
we, die een weekmis sticht "in der capel
len van Sinte Hubrecht op Wargars
huijse". 

werden echter meestal te hard gespeeld, 
wat vele uitballen tot gevolg had. Bijna 
had ODC de voorsprong vergroot, want 
toen Hazenberg een zuivere pass naar 
rechts gaf, kon v. d. Meiden slechts ten 
koste van een corner redden. Deze door 
Bergwerff genomen, kopte Voets laag in, 
en Leyten, wiens uitzicht werd belem
merd, kon op het nippertje redden. Na 
een half uur spelen ontstond uit een op 
het oog ongevaarlijk geval voor ODC 
een gevaarlijke situatie. Een misverstand 
in de ODC-verdediging en nonchalant 
wegwerken bracht de bal bij Pastoor, 
die hard tegen de lat schoot. Ofschoon 
Snijders keurig wegwerkte was er in de 
ODC-verdediging een paniek ontstaan, 
waarbij de grote fout werd gemaakt alles 
in de verdediging te zetten. Boxtel kwam 
ontstuimig opzetten en aanval op aan
val golfde op het ODC-doel. Vijf cor
ners keurig genomen door v. d. Plas 
brachten voor Boxtel al evenmin resul
taat, alles stond voor het ODC-doel en 
er was geen doorkomen aan, en Snijders 
in het ODC-doel was door zijn keurig 
werk een sta in de weg voor Boxtel. 
Toen de Heer van Assouw, die correct 
leidde, voor de laatste maal floot, had
den de ODC-ers de zwaarst bevochten 
overwinning van dit seizoen binnen. 
Het tweede elftal boekte in een slecht 
gespeelde wedstrijd een 5-2 overwin
ning op Heusden. 

Voor a.s. Zondag is het program: 
ODC-OSS 
Boxtel 2 ODC 2 Zaterdag 3 uur 
Blauw Geel 3-ODC 3 12 uur 
ODC 4-TGG 12 uur 

Door het gelijke spel van Schijndel in 
Gestel en de nederlaag van WSC tegen 
Baardwijk, is ODC weer koploper ge
worden. Voor hoe lang? Schijndel, WSC 
Baardwijk en Bladella zitten op de loer 
om bij de geringste struikeling van ODC 
deze plaats over te nemen. Elke wed
strijd is dus van grote betekenis. 
Het tweede elftal van ODC wacht a.s. 
Zaterdag bij Boxtel een zware strijd, 
doch hij kan gewonnen worden, mits men 
de bal het werk laat doen. 

Nu-moet,11Warsgarshuijse" in die tijd be
slist "Bergenshuizen" betekenen naar de 
Heer F. Smulden mij mededeelde. 

- Zo zouden we dan komen staan voor de
• vraag: was de kapel op Bergenshuizen 
een Augusti_uskapel of een Hubertuska
pel of stonden er twee kapellen? Ik ge
loof echter dat we het antwoord op die 
vraag mogen ontlopen. Er valt uit de be-

• schikbare gegevens te distilleren dat in
gevál er twee kapellen gestaan hebben, 
cle Augustinuskapel niets te maken heeft 
met de kapel waaruit een beeld naar 
Esch gevoerd werd. 
Zoals we zagen heeft Heèr Jan, kapê
laan te Bokhoven, zijn verklaring afge
legd over een kapel "gestaen" in de om
geving van Bergenshuiz�

. 
n. We mogep 

hieruit lezen dat de kapel in 1� .... als
de verklaring wordt afgelegd -, er niet 
meer staat. De Augustinuskapel WllarQv" 
Schutjes �preekt, is echter pas in 1756 
afgebroken dat is 90 jaar • later. � 
Augustinuskapel stond er in 1668 1191
wel. Aldus redenerend blijft alleen de St
Hubertskapel over.
Tussen Esch en de St, Hubertskapel bt• 
stond enige betrekking. Niet alleen om,
dat de weduwe Çerart Gysbert !:liass� 
in deze kapel een weekmis stichtte, m�r
ook omdat daaraan de bepaling was toe• 
gevoegd dat ingeval de kapelmeesteni 
nalatig zouden zijn en de mis in de kapel
niet gedaan zou worden, de Kerkmee,, 
ters van Esch de fundatie moesten over,, 
nemen en er voor zorgen dat de week, 
mis in Esch gelezen werd. 
Tussen Esch, en de kapel waaruit een
beeld naar Esch kwam, bestond ook 
enige betrekking. Niet alleen was de ka, 
pel gelegen rondom in de Essche gemeen
tegronden (een groot deel van de gron
den op Bergenshuizen was in vroeger 
eeuwen eigendom van de gemeente Esch) 
maar uit de gegevens blijkt ook dat de 
pastoor van Esch en de president van de 
Essche schepenbank aanwezig zijn als In 
1608 het beneficie in die kapel vergeven 
wordt. 

Beide laatstgenoemde kapellen kunnen 
een en dezelfde zijQ. Voorlopl,t staat 
dit echter nog niet vast. Zoo dit vast 
komen staan, dan blijft er no,t de mo
gelijkheid dat in die Hubertuskapel 
meer dan één altaar, althans meerdere 
heeldçn waren I zodat de aanwezighel� 
van een beeld van Antonius-Abt met 
uitgesloten is. 
We hebben daaromtrent • echter nog 
geen enkele zekerheid. De 1J02 be
waard gebleven naam "Kapellebos" 
hangt ongetwijfeld met de Bergenshul
zense kapel (of kapellen) samen. 

ANTOON v. d. BRAAK. 

O.D.C.-Junioren.
Programma voor Zaterdag:

half 3: ODC 10-Essche Boys 3 
half 3: Wilhelmina 14-ODC 11 
3 uur: DVG 5 ODC 9 
half 4: ODC 12-BVV 17 

Zondag: 
12 uur: Udi5-ODC S 
12 uur: R.K.J.V.V. 5 -ODC-6 
12 uur: ODC 7-BVV 10 

GEMERT- D.V.G. 4 - 2. 
DVG toog Zondag j.l. voor de tweede 
maal in dit seizoen naar Gemert. De 
eerste maal werd de wedstrijd met een 
1-1 gelijke stand bij de rust gestaakt
wegens de slechte weersomstandigheden. 
Met de wind tegen trapt DVG af en 
reeds in de eerste minuut scoort de 
rechtsbuiten. Dit doelpunt werd door de 
scheidsrechter afgekeurd, daar hij meen
de dat de Gemert-doelman werd aange
vallen, hetgeen echter onbetwistbaar 
niet het geval was. Hierdoor enigszins 
teleurgesteld speelt DVG verder. Gemert 
komt echter meer in de aanval en al 
spoedig brengen zij de stand op 3-0. 
Zo komt de rust. 
Na de thee is het al DVG wat de klok
slaat en na vijf minuten brengt van Al
phen de stand op 3-1. Direct hierop 
een snelle aanval van Gemert en de 
DVG-doelman wordt kansloos geslagen 
4-1. Dan brengt even later DVG de
stand op 4-2. Wat DVG dan ook pro
beert, zij komen niet meer aan doelpun
ten en de wedstrijd eindigt met een ver
diende overwinning voor Gemert. 
Het tweede elftal verloor op eigen veld
met 1-3 van Rhode 2. 
A.s. Zondag speelt DVG thuis tegen
NWC uit Asten. 

Kamer van Koophandel 
INGESCHREVEN ZAKEN: Brood- en 
Banketbakkerij F. v. d. Wiel, Kerkeind 
A 63, Liempde. - Heren Kappersbedrijf, 
handel in Sigaren enz. A. v. d. Brand, 
Breukelsestraat 7. - Handel in Kruide
nierswaren, Sigaren, Sigaretten, Tabak, 
enz. Fr. J. Mandos-v. Dijk, Kerkstraat 3 
- Landbouwsmederij, Handel in Rijwie,
len, enz. J. v. d. Ven, Eindhovensew. 18. 

DENKSPORT 

HORIZONTAAL: 1. soort populier, 4. kookgerei, 7. achting, 9 zang
noot; 10. specerij, IL dierengeluid; 13. Japanse munt, 15. Knoest in 
hout; 17. gebak, 19. deel van een mast, 21. titel, 22. stad in Z.-Hol
land1 24. voorzetsel, 25. getij 1 27. Vlecht, 29 .. bloedverwant, 30. voor
zetsel; 32 rund; 33. soort appel, 34. pers, voorn. woord, 36. soort gra
vure; 38. lengtemaat 1 39. hijswerktuig. 
VERTICAAL: 1. werelddeel 1 2. voegwoord 1 3. schoenmakersgereed
schap; 4. zuidvrucht, 5. voorzetsel, 6. vallei, 8. plaats in Gelderland, 
12. adellijke dame, 14. soort ooievaar, 16. duivel, 18. gifslang, 20.
grote steen; 23. rivier, 26. insect, 28. spies, 29. oorlogshaven in Frank
rijk, 31. stek, 35. heilige, 37. srodsdienst.

Oplossing vorige Puzzle 

HORIZONTAAL: 1. Parel, 5. vlieg, 9. op, to. loket, 12. re, 13. gat, 
14. de, 16. lepel, 18. as, 19. vla, 20. eer, 21. pa, 22. kales, 25. k.o., 27.
T.T., 29. ceder, 32. os, 33. ode, 34. esp, 35. in, 36. laken, 39. ar, 41. keg,
42. km, 44. renet, 46. om, 47. tiran, 48. lente.
VERTICAAL: 1. pond, 2. A.P., 3. el, 4. loge, 5. vete, 6. Lt., 7. er, 8. 
gems, 11. kapel, 15. Eva, 16. lak, 17. les, 18. ark, 21. pit, 23. ale, 24. 
Ede, 26. ons, 28. ton, 29. cel, 30. deken, 31. ren, 32. opa, 35. inkt, 37. 
Aken, 38. egel, 40. Rome, 43. mi, 44. ra, 45. te, 49. O.T. 

• 



PAROCHIE-AGENDA 

PAAOCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
tste Zonda11 van· de Vasten. 
11 Februari 1951. 

. De H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 als gel. jrgt. 
voor Wilhelmina van der Pasch; kwart 
voor 8 gel. H. Mis voor Jo. Bergman 1 
H, Bloedkapel gel. H. Mis voor Maria 
van Hout; om 9 uur gel. H. Mis voor 
Jos. van Susante; om ·half 1 t de Hoog
mis, gef. gez. jrgt. voor Adrianus Ver
heijden. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de te 
schaal voor de Katholieke Actie en lief
dadige werken in ons bisdom, terwijl de 
2e schaal wordt gehouden voor de bi
zondere noden van het Episcopaat welke 
beide collectes ten zeerste in de mildda
digheid van de getovigen worden aanbe
volen. 
Vandaag na de Hoogmis om kwart voor 
12 Mariagarde in de kapel van Duinen
daal. 
Dit jaar zullen de Lijdensmeditaties wor
den gehouden onder de Hoogmis door 
Pater Venantius. 
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. 
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. 
Volgens aloud gebruik wordt in de Vas
tentijd de jaarlijkse eieromgang gehou
den in onze parochie.
Aangaande het verdienen van de Jubilé
aflaat is voor Boxtel bepaald, dat hier
voor de kerken van het H. Hart en van
St. Petrus ieder tweemaal bezocht moe
ten worden, waarbij dan de voorgeschre
ven gebeden telkens verricht moeten 
worden.
Bij elk kerkbezoek moet gebeden wor
den: 5 maal het Onze Vader en 5 maal 
het Wees-Gegroet, en het eer aan de
Vader; éénmaal het Onze Vader en 
Wees Gegroet en Eer aan de Vader tot 
intentie van Z. H. de Paus; éénmaal 
het: ,,Ik geloof in God de Almachtige
Vader; driemaal het Wees Gegroet, tel
kens met de aanroeping: Koningin van
de Vrede, bid voor ons; éénmaal het
Saive Regina, hetwelk o.a. in de Paro
ehiebundel te vinden is.
Aan deze gebeden kan worden toege
_voegd het gebed van het Heilig Jaar, dat
onze H. Vader zelf heeft samengesteld. 
Telkens is voor het verdienen van een 
jubileum-aflaát een H. Biecht en H.
Communie vereist. 
De kerkbezoeken kunnen op verschillen
de dagen woroen afgelegd of op de
zelfde dag.
Zaterdag is er gelegenheid om te biech
ten 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 vóór 7 gef. gez. 
jrgt. voor Maria Santegoets; z.a. gel.
H. Mis voor Antonius Schellen; om half
8 gel. if'Rt. voor Jo Bergman; om half 9 

gel. H. Mis voor Andries van der Pasch. 
DINSDAG, om kwart vóér 7 gel. jr11t. 
voor Adriànus van der Sanc1e; om half 8 
gef. gel. j('Rt. voor Antonius van der 
Sande; z.a. gez. jrgt. voor Martina van 
Schijndel-v. Houtum; om half 9 gef. gez. 
jrgt. voor de ZeerEerw. Heer Aloysius 
v. d. Eerden. 
WOENSDAG. Quatertemperdag - ge• 
boden vasten- en onthoudingsdag; om 
kwart vóór 7 gel. H. Mis voor Johannes
Jac. van Kempen; om half 8 gel. H. Mis 
voor Franciscus Janssen vanwege de
kleinkinderen op de Eindh. weg; z. a.
gel. H. Mis voor Wilhelmina Schelle
kens-v. d. Ven; om half 9 gef. gez. jrgt.
voor de familie de Jong-van Beugen. 
DONDERDAG: om kwart vóór 7 gel. 
mndst. voor Wilhelmina Toemen-de 
Leeuw; om half 8 gel. H. Mis voor 
Everdina van Mensvoort-van Oirschot;
z.a. gel. jrgt. voor Johannes van de Plas
en Hendrika Dirks; om half 9 gef. gez. 
jrgt. voor Henricus van der Eerden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: Quatertemperdag, geboden 
vasten- en onthoudingsdag; om kwart
vóór 7 gef. gez. jrgt. voor Joannes San
tegoets; z. a. gel. mndst. voor Maria van 
Hal; om half 8 gef. RCL H. Mis voor 
Valentius Doesburg; om half 9 gef. gez.
jrgt. voor Johannes van der Eerden.
ZATERDAG: Quatertemperdag - ge
boden ·vasten- en onthoudingsdag; om
kwart vóór 7 gez. gef. jrgt. voor Joanna 
van der Eerden- de Visser; z.a. gel. jrgt.
voor Johanna Maria Davina van Lies
hout-Saat; om half 8 gel. mndst. voor
Adrianus Schepers; om half 9 gel. jrgt.
voor Rosalia de Haas-Selhorst. 
Vandaag 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.
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
De eerste schaal is voor de Diocesane 
Katholieke Actie en de diocesane sociaal
charitatieve werken. De tweede schaal is 
voor de Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het San
te Teresa bij de Eerw. Zusters Ursulinen, 
van waaruit men vertrekt voor de Jubilé
aflaat. Om kwart voor twaalf worden de 
leden van de H. Familie van Jongens in 
de kerk verwacht. 
Onder de H. Mis van kwart over negen 
zal de Zeer Eerw. Pater Venantius Ass. 
de eerste LIJDENSMEDITATIE houden. 
Vanavond is het om zeven uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
WOENSDAG, VRIJDAG en ZATER
DAG zijn Quatertemperdagen, geboden 
vasten- en onthoudingsdagen. 
Woensdagavond is om acht uur bijeen
komst van de prefecten en onderprefec
ten der H. Familie voor mannen in de 
Ark. 
Deze week is het pastoorsomgang voor 
eieren. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der pa
rochianen; 7 uur 1. d. tot Bijz. Intentie; 
8 uur 1. d. voor Theodora Bekkers-Hee
semans vanwege de Bokhovense pro
cessie; kwart over 9 1. d. voor Gerdina 
Scheepens-Smeekens vanwege de Broe
derschap van de H. Bernardus v. Ule
coten; half t t Hoogmis ter ere van de 
H. Maagd Maria voor verkregen gunst.
In de Wijk-Kapel "DE BURCHT". 

kwart over 7 1. d. voor Bijzondere lnten· 
tie; half 9 1. d. ter ere van de H. An, 
tonius; kwart voor tO 1. d. voor Bijzon
dere Intentie. 
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Nicolaas 
Merkx en echtgenote; zijalt. 1. d. voor 
levende leden Broederschap St. Wille
brord; kwart voor 8 1. m. voor Anna 
Maria v. d. Ven-v. d. Boogaard; zijaltaar 
I.m. voor Francis Voets; half 9 1. d. voor 
Petronella de Bie-Schoones. 
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Johanna 
van Schijndel-Zwanen berg; zijalt. 1. j. 
voor de Eerw. Broeder Merkx en Eerw. 
Zuster Francina Merkx; kwart voor 8 
1. d. voor Adriana v. d. Linde-van Erp;
zijalt. 1. d. voor Johanna Smits-Zevens; 
half 9 1. j. voor Henricus van Gurp. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Cornelis 
Pijnen burg en Francisca Dieden z. e.; 
kwart voor 8 1. j. voor Petrus v. Oerle, 
Gertrui.1a v. Esch z.e. en Zuster Eduarda 
de dochter; zijalt. 1. d. voor Christianus
Johannes Kerkhof v.w. zijn echtgenote; 
half 9 1. d. uit dankbaarheid.
DONDERDAG: 7 uur 1. j. voor Jan
Quinten; kwart voor 8 1. d. voor Corne
lis v. d. Meijdenberg-v. Gestel te Moer
gestel over!.; zijalt. 1. d. voor Maria
KllrVers-v. Nistelrooij; half 9 1. d. Lau
rentius v. d. Berk te Olland overleden.
VRIJDAG: 7 uur 1- m. voor Maria de
Leijer-Fick; zijalt. 1. m. voor Adriana v.
d. Linden-v. Erp· kwart voor 8 1. d. voor
de overleden fam. Scheutjens-Slijters;
zijaltaar 1. d. voor Wilhelmina v. Oir
schot-v. d. Sloot; half 9 1. m. voor Maria
v. Weert-Karssemakers.
ZATERDAG, 7 uur 1. d. voor overleden
moeder; zijaltaar 1. d. voor Constant en 
Adriaan v. Kleef v.w. zijn ouders; kwart 
voor 8 1. d. voor Cornelis Slijters; zij
altaar 1. j. voor Petrus v. d. Hurk en
Cornelia Heibloem z. e.; half 9 1. d. 
voor Wilhelmina v. Uden-v. d. Brugge,
Anna de dochter en Adrianus en Cor
nelis de zonen.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Pe
trus v. Eindhoven en Wilhelmus v. Eind-
hoven. . 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Petrus v. 
Houtum. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Ardina hsvr. 
van Petrus v. Houtum. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus Klomp. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Ida 
hsvr. van Henricus Klomp. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Jacobus v. 
Dinther en Joanna Maria de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus van Kuringen. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Cornelia v. Hel
voirt. Dinsdag mndst. voor Wilhelmus 
v. d. Meijden. Woensdag mndst. voor
Wilhelmina Olyslagers. Donderdag H. 
Mis voor Henrica Vorstenbosch Lev. 
Rozenkrans. Vrijdag H. Mis voor Hen
rica Vorstenbosch vanwege de kinderen. 
Zaterdag H. Mis voor Henrica Vorsten
bosch vanwege de kleinkinderen. 

Nog zullen deze week geschieden: 
Maandag H. Mis voor Henricus Verber
ne te Boxtel overleden. Dinsdag H. Mis 
voor Henrica Schuurmans te Schijndel 
overleden. Woensdag H. Mis voor Ber
nardus Sanders te St. Michieils Gestel 
overleden. 
Voor het verdienen van de Jubilé-aflaat 

is bepaald dat de parochianen der St. 
Lambertuslcerk te Gemç>nde, voorzover 
zij in de gemeente Boxtel wonen, vier 
maal hun eigen parochiekerk moeten 
bezoeken. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL . 
ZONDAG: De H. Missen zijn om 7 
uur voor Joannes Brands vanwege de 
Broederschap van 0. L. Vr. van Lour
des; om half 9 voor Henrica Vorsten
bosch-van Vucht te Gemonde overle
den; en om t O uur de hoogmis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie. Het collecte-bakje gaat vandaag 
voor de Bijzondere Noden. Daarna gaat 
de open schaal voor de diocesane Ka
tholieke Actie. 
Na de hoogmis vergadering van Vincen
tius in Orion. 
Om half 3 "Boete-Lof in de Vastentijd". 
Deze week zijn vastendagen: Maandag, 
Dinsdag en Donderdag; en quatertem
perdagen - dus vasten- en onthoudings
dagen - : Woensdag, Vrijdag en Zater
dag. 
Deze week is de jaarlijkse eieromgang in 
de buurtschappen Vorst en Breedeheide. 
MAANDAG: om half 8 jrgt. voor Chris
tiaan Peijnenburg; en om 8 uur H. Mis 
voor Johanna Kruyssen-van Mol. 
DINSDAG: om half 8 gez. mndst. voor 
Hendrikus van der Schoot. 
WOENSDAG: om half 8 H. Mis voor 
Adrianus van der Sloot; en om 8 uur H. 
Mis voor Maria de Punder-Huige. 
DONDERDAG: om half 8 gez. H. Mis 
voor Johanna de Werd-Habraken te 
Oirschot overleden. 
VRIJDAG: om half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie (T); en om 8 uur H. Mis 
voor Theodorus van de Boer te 's Her
togenbosch overleden; om 9 uur komen 
de schoolkinderen van de 3e klas te 
biechten. 
ZATERDAG: om half 8 H. Mis voor 
Gustave Tilman. Des middags gelegen
heid tot biechten van 6 tot 7 uur. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. m. voor Marinus v. 
Erp te Nijnsel overleden; 10 uur z. j. 
voor Maria Joh. v. Rulo; 3 uur Lof, 
daarna jongens-congregatie. In alle H. 
Missen de te schaal voor de Kath. Actie 
en de diocesane charitatief-sociale 
werken. 
MAANDAG, 7 uur z. j. voor Francis v. 
d. Biggelaar en Johanna de hsvr.; half 8 
z. j. voor Christ. v. Gestel; 8 uur 1. m.
voor Maria Vermeer te Tilburg over!. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Cornelia v.
d. Biggelaar; half 8 z. j. voor Lamber
dina Christ v. Gestel; 8 uur 1. j. voor 
Theodora Marinus Thomassen. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Hendrica Hendr. Quinten; half 8 z. j. 
voor Catharina v. Gestel; 8 uur 1. 7e 
voor Wilhelmus Hermes. 
DONDERDAG: 7 uur z. rondst. voor 
Theo v. Hal enz.; half 8 1. m. voor Wilh. 
Hermes als over!. lid proc. van Kevelaer; 

• 8 uur 1. mndst. voor Johanna v. Houtum.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Corn. 
v. d. Boer; half 8 1. mndst. voor Maria
Frans v. d. Meijden; 8 uur I. mndst.
voor Joh. Asveld. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Theod. v. d. Boer; half 8 1. mndst. voor
Johanna Petrus Swinkels; 8 uur 1. mndst.
voor Ger. Spikmans. 

ZONDAG: half 7 I. mis voor B�mardus 
Sanders te St. Michiels Gestel overleden, 
8 uur 1. m. tot welzijn der parochie; IQ 
uur z. j. voor Mart. v. d. Meerakker. 

In de Kapel der Eerw. Zµster&: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Wilh. Herm� 
als over!. lid processie van Bokhoven, 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Wilhelmu� 
Hermus als overleden lid der Boeren. 
leenbank. Woensdag 7 uur 1. m. voor 
Frans Jansen te Boxtel overleden. Don• 
der dag tot Zondag 7 qur 1. m. voor 
Theo v. Hal enz. vanwege Velderen ell 
Vrilikhoven. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
de quatertemperdagen, geboden vasten• 
en onthoudingsdagen. 
Donderdag omgang om eieren in Klein
Hoekje, Dorp en Vlassprei. 
30e Maria Vermeer te Tilburg overle, 
den; Bernardus Sanders te St. Michiels, 
Gestel overleden. 
7e Wilh. Hermes te St. Oedenrod, 
overleden. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uuf 
Hoogmis voor de parochie. Tweed, 
schaalcollecte voor de diocesane Katho
lieke Actie en voor de diocesane liefde, 
werken. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
quatertemperdagen, geboden vasten en 
onthoudingsdagen. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 4e, 
5e, 6e en 7e leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Op die dag zullen ze in schoolverband 
de jubilé-aflaat verdienen. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Wilhel• 
mina Konings-v. d. Laar; half 9 mndst. 
voor Pieternella v. d. Nosterum-v. We
zel; 10 uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Alber• 
tus van Gemert; half 9 H. Mis voor de 
bekering der zondaars. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de Ie. 
vende en overleden leden van de R. K. 
Boerinnenbond; 8 uur mndst. voor Wil
helmina Catharina Spooren-v. Grinsven. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Hen• 
ricus van den Langen berg; 8 uur H. Mis 
voor Johannes Petrus van Tilborg. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Henrica van Tilborg-de Munnik; 8 uur 
mndst. voor Gerardus Josephus van 
o�.

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Catharina 
Spooren-v. Grinsven; 8 uur H. Mis voor 
Cornelia van Wezel. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Bijz. 
Intentie; 8 uur H. Mis voor Mej. Maria 
Emerentia Banens. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephiu 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Deze week Woensdag, Vrijdag en Za• 
terdag zijn Quatertemperdagen, gebo. 
den vasten- en onthoudingsdagen. Het 
gebruik van vlees en jus uit vlees is die 
dagen verboden. 
Deze middag om drie uur Lof met ro� 
zenhoedje. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag om 8 uur oefening van de H. 
Kruisweg. 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
Zondag om half 9 H. Mis voor Hans 
Janssens. 

Mede namens mijn Moeder, Net Dagmeisje gevraagd. Van 
Broers en Zus betuig ik Leeuwenstraat 1 t. 

tniin hartelijke dank aan H.H. 
Algemene Vergadering 

van de 
Veeverzekering 

Vanaf heden is onze nieuwe zaak 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Geestelijken, Zusters van Dui- Te koop: toom zware biggen. 
J)endaal, Weled. Heer Dokter, Pijnenburg, Roond 5. 

familie, vriendinnen en kennis- Gevraagd: Bakkersleerling. 
sen voor de cadeaux, bloemen Van Zantvoort, Bosschew. 79. 
�n de vele belangstelling bij 
mijn thuiskomst ondervonden. Nette Werkster gevraagd,

liefst Donderdag of Vrijdag. 
RIET MATJ-IIJSSEN, N.V. Velo Mij., Markt 28, 
Jan. v. Brabantstr. 17 Telefoon 572. 

Te koop: een toom biggen en Te koop: 4 fauteuils en tafel
�en dekrijpe gemerkte geit. tje, vloerkleed en zilverkast. 
Vullings, Eindhovenseweg 47. Op hetzelfde adres 2 varkens 
Te koop, prima Til-op kinder- voor huisslachting. Merheim
wagen, prijs f 65,-. Te be- straat 6• 
vràgen Molenstraat 19. Te koop bij Th. Witlox, Ner
Te koop, beste kalfkoe, 2e gena 10, Boxtel, zware dra
kalf. J. Valks, Onrooi 12. gende zeug N.L., 2e worp, 

aan telling. 
Gevraagd: R. K. Meisje, voor 

NOTARIS P, MERTENS � en nacht, meerdere hulp 
aanwezig. Tandarts Spierings, te Boxtel Koninginnelaan 15, 's Herto-
ge,1bosch. zal aldaar op DINSDAG 13 

FEBRUARI 1951 voorm. 10 
Te koop: kalfvaars, bijna aan uur voor en ten huize van de 
telling, t.b.c.-vrij, en zware Heer J. Scheepens, Breukelse
driftvarkens. J. Kerkhof, Ton- straat 37, om contant geld, 
geren 14. PUBLIEK VERKOPEN: 
Wegens huwelijk der tegen- Dressoir, tafels, stoelen, keu
woordige gevraagd een net kenkachel, kamerkachel, rook
Dagmeisje. Mevr. De Bruijn, stoel met kussens, twee nleu-
Molenwijkseweg t 1. we cocoslopers, 11angloper 8 

. meter, zeil, bloemtafeltjes, Te koop: een z. g; a. n. hob- eikenh. gramofoonkast, primabelpaard en 40 gramofoon- hanglclok, spiegels, gascompl"ten. Onrooi 2. foor, potten en pannen, glas
Te koop bij J. Schoenmakers, aardewerk, 6 persoons eetser
Tongeren t 3, een dragend vies, kapstok, weckflessen, 
varken, 14 weken drachtig, wastafel en brandhout en wat 
gc,nerkt N. L. verder ten verkoop zal wor-

den aan11eboden. 
Te koop bij M. v. d. Heijden, BezichtigjnR een uur voor deVorst 18, een dekrijpe rood- verkoping. 
bonte maal, t.b.c.-vrije-stal, en ---'--=---------
een toom zware G.Y. biggen. Houtverkoping Kampina 
Landbouwinventaris te koop: Notaris P. Mertenspaardetuig, hoogkar, laagkar, 
ploeg, eg, bascule en diverse te Boxtel 
andere landbouwgereedschap- zal aldaar op DONDERDAG
pen. Frans van Laarhoven, 22 FEBRUARI 1951 voorm.
Liempde, Kasteren B 24. 10 uur in café H. Nooten, v. 

Salmstraat, voor de Ver. tot 
Appels te koop: Goudreinet Behoud van Natuurmonumen-
en Jonathan, bij Jos. Schapen- ten in Nederland, 
dQnk, Munsel 13. PUBLIEK VERKOPEN: 
Te koop: winkelhuis met sla- 104 kopen uitgezaagde mast, 
gerij, modern ingericht, in een geschikt voor palen, tim-
welvarend dom bij Helmond, merhout en mijnhout 1 
ook te ruil tegen woonhuis in 10 kopen eiken, voor zware 
Bq)!:tel. Brieven onder nr. 27, palen, 
Molenstraat 19. 

' 1 koop zware mast, 
Te koop: dames- en heren- 17 kopen eerste dunnlng, lat-
fi ten en bonenstaken In ·,ts, compleet, in prima staat. het Groot Vak. Vfn HomStTaat 49• Aanwijzing doen de boswach-
Zware biggen te koop bij A. ters de Heren v. d. Ham en 
Schoenmakers, Munsel 25. Beye. 

op DINSDAG 13 FEBRUARI 
n.m. om 4 uur in het Jeugd-

huis, Nieuwstraat. 
Agenda: Opening, Notulen, 
Jaarverslag, Rekening en Ver
antwoording I Bestuursverkie
zing (aftredend J. Meulendijk, 
herkiesbaar) 1 Mededelingen 1 
Rondvraag I Sluiting. 

HET BESTUUR. 

Eiervereniging
ST. PETRUS, BOXTEL 

Alg. Jaarvergadering 
van de EIERVERENIGING 
op DONDERDAG 15 FEBR. 
's avonds om half acht bij H. 
v. Rooij. - Op deze vergade- •
ring zal de heer Ir. van den 
Breemer een lezing houden. 
Het Bestuur rekent op een
trouwe opkomst. 

Boerenleenbank 
BOXTEL. 

De Spaar- en Voorschotboek
jes van de Boerenleenbank 
kunnen wederom worden af
gehaald. - De Bank is 
geopend elke voormiddag van 
9- 12 uur BEHALVE DON
DERDAGS. 

BRILLEN 
F.P.v.Langen

Stationstraat 62 
VA K•OPTICIËN 
Leverancier voor alle 

Ziekenfondsen 

Accountantskantoor nn 
H. CUPPEN

ll4: lnerl. le■Nlnh, ,. Acoo■1l1■1J 
Llf: 11111 YU 81IHll11a111l11t11 

Den Bo•ch 
Yaa Nore11�1rghstr1at74, Tel.1010 
Boxtel 
Prl1s Bernhrdstraat 32, Tel. 612 

BOEKHOUDINGEN en 

BELASTINQZAKEN 

♦ GEOPEND ♦
Boxtelse Dames• en Herenkleermakerij 

F. VERHAGEN, Clarissenstraat 2 5, Boxtel

Prima maatwerk tegen zeer concurrerende 
prijzen. Komt U gerust eens kijken naar 
onze prachtige voorraad stoffen en stalen• 
collectie. Het verplicht U tot niets. 

\ 

(it1uwerop,1f ! 
"4et Snoepje "an de W eelc 

is weer &o lekke, en zo leuk, 
Iedere "eek bij l 2 50 11a" De G,-uvte" 
enikelen ee" laÎ<je lekker� met een 
kinderve"rassino •oo, ,!echts 10 cent 

Speciale Filmvoorstelling 
,,De Mattheus Passion" 
Op Vrijdag 16 Febr. a.s. om hall acht 

In "DE ARK"

Leden van de K.A. 8. genieten bij deze tilm voorrang 
tegen een toegangaprijs van f 0.25. 
Zaal geopend vanaf 7 uur, Leeftijd boven 16 jaar. 

Mooi weer? Slecht weer ? 
neem geen risico. Maar koop een 

Solide Regenjas 
zowel voor dames als voor heren uit 

onze grote collectie. 

GABARDINE KINDERJASJES, 
met capuchon, lengte 60 cm 
tot 100 cm·. vanaf 31,50 

LODEN KINDERJASJES 
piet capuchon, _lengte 60 cm 
tot 100 cm vanaf !16,00 

GUMMI DAMES RECENMANTEL 
prima pasvorm 22,50 en 19,75 

POPLIN DAMES REGENMANTEL 
geheel dubb. uitgevoerd 69,00 en 57,50 

LODEN DAMES REGENMANTEL 
met capuchon 
alle maten, in 4 lcleuren 69,75 

GUMMI HEREN REGENJASSEN 
prima afwerking 24,75 

POPLIN HEREN REGENJASSEN 
diverse lcleuren 79,00, 69,00, 57,50

WOLLEN GABARDINE HEREN 
REGENJASSEN, in blauw, 

grijs en beige 124,00 en 108,50 
LODEN HERENJASSEN 
de ideale dracht I 85,ÓO 
't Is weer 

"In den Oolevaar11

Il 
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,,UW SUCCESHOEKJE" 
in 

Salon aanbiedingen 
Ondanks stijgende prijzen, gedu� 
rende een week, van Vrijdag 9 
tot 16 Februari a.s. 

10 °/0 korting 
op alle B A N K S T E L L E N en
LOSSE FAUTEUILTJE S 
geëtaleerd in onze meubelétalages
en toonzalen. 
GEPOLITOERD BANKSTEL 
2 zits bank
2 fauteuils 
1 salontafel nu 427,

50

Met origin. l osse Pullman kussens 

• nu 562,50

G O TH I EK B A NK S T E L
3 zits bank
2 fauteuils 
1 salon taf el nu 483. 

75

Zware uitvo erin g 

, • nu 625,50

OVERBEKLEED BANKSTEL 
3 zits bank 
2 clubs nu 805, 50
LOSSE FAUTEUILTJES 26 00

vanaf 1 
PROFITEERT VAN DEZE 
UNIEKE AANBIEDING 

J·J·W� 
WONINGINRICHTING 

CORSETTEN NAAR MAAT 

•,• .. 

Onze coupeuse is MAANDAG 
12 FEBRUARI van 9.30 - 12.00 uur 
aanwezig hlj Firma J. P'. v.d. Velden, 

Statlon■traat 11, Boxtel, Tel. 420 

Corset,Centrale P. Tilanus. 

KOOPT U BIJ 

ALBERT HEIJN 

n Woensdag 7 t/m Zaterdag 17 Februari 

Extra Fijne 

UDE en BELEGEN 

l{AAS 
100 gram van 3ó voor 

99et 
Vrijdag en Z a Ier dag, afgehaald uit de winkel 

BITTERKOEKJES 

100 gram van 32 voor 29 et. 
f:}}j ' DROP TOFFEE'S

1111
111 :.:�!!������i��i� �;�,:: 

1 

Gemeente==hedrijven BOXTEL 
De Directeur maakt nogmaals bekend, dat werkzaamhedenaan water• en gasinstallaties alleen mogen geschieden doorde 4 erkende installateurs: J. Voermans, H. Clemens,R. Pechtold en J. v. d. Linden. Elke door hen gemaakte nieuwe, of verandering aan bestaan•de, installatie wordt door de Gemeente·Bedrijven gecontro•leerd en gekeurd. Voor deze keuring zijn de navolgende bedragen verschuldigd: 

voor een geheel nieuwe installatie . f 2,50 voor een verandering aan een installatie f 1, -
Gebruikt niet meer water dan U strikt nodig hebt, 
want verspilling geeft onnodige uitgaven zowel 
voor U als voor de Gemeente. 

Jaarlijkse Houtverkoping op Yelderen 
(LIEMPDE BIJ BOXTEL) 

Notarissen van Hellenber g Hubar en Sweens te
's B osch zullen op DINSDAG 13 FEBRUARI 1951 
vo orm. 10 uur in café de Barrier onder Liempde 

PUBLIEK VERKOPEN 
36 kopen schaarhout, 

waaronder vele boonstaken. 
BIJ BILJETTEN BREDER OMSCHREVEN.

Voor de Plechtige H. Communie 
brachten wij 

een schitterende collectie bijeen. 

)(,,. Nieuwste voorjaarsmodellen . 
)f. Zeer grote keuze. 
)(,,. Verrassend voordelige prijzen. 

ZIET ONZE ETALAGES 1 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruisstraat 10 

• 
UI 

W. P. Biemans 
Stationstraat 52 

Sedert 1880 uw adres voor 

-- MET DE VASTENDAGEN
heerlijke Boter ha mbelegg ing 

SPECULAAS per 250 gram 55 d
(eigen bakkerij) 

Een bed voor Uw hele leven 

Prima Engelse Dames- A.v. d. Meijden �::ï0:�·;:�•ai 1
• 

en Herencostuums, enz. 

is een Verenbed 
2 persoons 3-delig veren 
bedstel (celdelig) met peluw 
en 2 kussens met veren
dichte tijk, onverwoestbaar 

f 180.-
HEDEN GEËTALEERD 

't Is Weer 

"In de 0 ■ 
" 

01evaar 

•,::.-·:,. 

Alleenverkoop HD �e 
Wereldberoemde Kamgarens 

Ed, Devosse V,D.G.N, Brussel 
Zie etalage 

Voor Uurwerken 
F. P, VAN LANGEN

Stationstraat 62 

Uurwerkreparaties 
In één week klaar 

Opticiën Horloger 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 
Jo v. Grinsven-v. Summeren 

MAIJKT 15 
1 Medisch Gedipl. Yoetverzorgster

Ook aan huis to ontbieden 

1 
Wie haar zinnen heeft gezet 
op een modieuze tailleur 
voor het komende voorjaar, 
kan nu bij Witteveen bijzon• 
der goed terecht! Wij hebben 
een uitgebreide collectie 
tailleurs ontvangen in klas• 
sicke en sportieve giodellen; 
in effen en fantasie kam• 
garens ; in ruit• en streep• 
dessins; alle modellen in 
zuiver wol en uitnemend 
afgewerkt, Tailleurs zijn de 
grote mode voor 19 51 ! 

ATTENTIE 
Nog worden door ons de oude prijzen 
berekend voor chemisch reinigen en ' 
verven van textielgoedèren. 

Profiteert hiervan, want zeer binnenkort 
worden de verhoogde prijzen van kracht. 
lf Heeft U al kennis gemaakt met onze luxe 
opmaak van overhemden en boorden? Zo 
niet, levert deze dan op Maandag in bij een 
onzer depots en Zaterdag daarop kunt U ze 
weer afhalen. 
CHEM. WASSERIJ � STOOMVERVERIJ 

EN FIJNSTRIJKINRICHTING 

"DEN DRIES" Tel. 232 ·� Boxtel 

vastentijd KAAS en VIS tQd 
BIJ VOS uw kaas en 
vis gekocht, 't beste adres 
is uitgezocht. Alles aan 

concurrerende prijzen --=..,-,::00..,..,..• VOS St■tlonatr. 44 Tel.627 ._.,_,--."-'S 

1175.-

1165.-

1145.- 1125.-

f 110.-
"U kunt niet 

kieskeurig 

genoeg 

:}J 

/f Maten 36 t/m 48 Prijzen: 1 98.75 
"�••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••u•••"•'•"•••••••u••o,••••••••••••••••••• •••••••,.•-••••• ...... ••-•••••••••••••---•• • 

zijn I" 

lldfliseert Witteveen. 

In deze tijd kan geen 
enkele Vrouw zich veroor
loven een verkeerde keus 
te doen bij het kopen van 
haar kleding. Alle geld.kan 
maar éénmaal worden uit• 
gegeven; zie daarom toe 
dat U er het allerbeste voor 
terugontvangt. Wees kies• 
keurig! Kom naar Witte• 
veen en ontdek de waarde 
van Uw goede geld. Eindhoven Amsterdam 

.. ·•· 

M ' 
' 
' - ..... 

• •• ;-,"';,\.: ,~ 
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:&aJant' s Centcwn 

Plaatselijk Nieuws 
HOOFDBESTUUR DER 
R.K. GILDENBONDSHARMONIE. 

Na· dezer dagen gehouden besprekingen 
heeft de R.K. Gildenbondsharmonie zich 
een hoofdbestuur gekozen,' waarin zit
ting hebben de heren Aug. v. Susante, 
dokter Margry, tandarts Hoyng, Seb. 
Clerex en J. Willems. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
V;ijdag 23 Februari a.s. des avonds om 
8 uur, zal de Weleerw. Pater A. G. de 
Koning W.P. voor de Heemkundige Stu
diekring in de Ark een lezing houden, 
getiteld: ,,Enige beschouwingen over het 
Mirakel van het H. Bloed en wat de 
bouwtrant der huidige St. Petruskerk 
ons kan zeggen over dit kerkgebouw in 
het verleden". 
De leden ontvangen nog een convocatie. 
Ook belangstellende niet-leden zijn wel
kom. 
AANVRAGE SUBSIDIE VOOR 
CULTURELE VERENIGINGEN.
Naar wij vernemen zijn Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant voornemens 
om tot 1 September 1951 voor culturele 
verenigingen en . organisaties in die pro
vincie de gelegenheid open te stellen een 
provinciaal subsidie te verkrijgen uit de 
fondsen, door de Provinciale Staten 
hiervoor beschikbaar gesteld, voor het 
laten optreden van beroepstoneel-gezel
schappen. 
Belanghebbenden kunnen de voorwaar
den, waaraan voldaan moet worden, 
aanvragen bij de !Ve afdeling der Pro
vinciale Griffie van Noord-Brabant. 
E.H.B.O. 
Ruim 150 leden woonden de eerste 
ledenvergadering bij van de onlangs op
gerichte afdeling van de R.K. Vereniging 
voor E.H.B.O. 
Na een inleiding door de heer Weber, 
voorzitter van district Noord-Brabant, 
werd door de leden het volgend voorlo
pig bestuur gekozen: 
de heer J. Havermans, Voorzitter; de 
heer G. Millockx, vice-voorzitter; Mej. 
R. Dom, secretaresse; de heer N. Jans
sen, penningmeester; Mevr. Dorenbosch,
Mej. W. v. Riel en de heer J. Gemen,
leden.
Dit bestuur is inmiddels aan haar werk
zaamheden begonnen. Donderdag j.l. be
gonnen r;,eeds de eerste cursussen o. 1. v.
Dokter Margry, terwijl een tweede cur
sus op Woensdagavond o.i. van Dokter
Kluytmans spoedig zal aanvangen. Het
zeer groot aantal leden brengt natuur
lijk extr;a moeilijkheden mee wat het
ol"gäriiseren' van cursussen bëtreft, mäar·
we hopen dat daarvoor een redelijke op
lossing zal worden gevonden, zodat Box
tel over enige tijd over een flinke groep
E.H.B.O.-ers mag beschikken. De be
langstelling blijkt er wel voor aanwezig.
Donderdag 22 Febr. E.H.B.O.-cursus in 
het ziekenhuis voor groep A om half 8; 

• voor groep B om half 9.
RUILVERKAVELING
,,SPOORDONK".
Zoals uit de advertentie, opgenomen in
dit blad blijkt, kunnen de nieuwe kavels
vanaf 15 Februari 1951 door de aange
wezen eigenaren in gebruik worden ge
nomen.
De Plaatselijke Commissie beseft zeer
goed, dat vele eigenaren dit jaar nog
zullen moeten werken op een kavel, die
nog lang niet piekfijn in orde is. Het is
echter evenzeer bekend, dat de buiten
gewqon natte winter oorzaak is �an de
vertraging der werkzaamheden 111 het
terrein. Men deelde ons mede, dat niets
ongedaan gelaten zal worden om zoveel
mogelijk kavels in goede staat te bren
gen. Men zal echter niet het onmoge
lijke kunnen vergen en zich eventueel
voor één seizoen enig ongemak moeten
getroosten.
In ieder geval hebben wij in "Spoor
donk'' een voorbeeld van snel werken.
2½ jaar nadat de eerste vergadering van
de Plaatselijke Commissie werd gehou
den kan men reeds op de nieuwe kavels
terecht.
Voorwaar een resultaat waar we de
Plaatselijke Commissie en alle belang
hebbenden mee kunnen feliciteren.

BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL

van 6 tot en met 12 Febr. 1951.
GEBOREN: Hendrika M. G. dochter
van H. Boleij en M. C. van de Pas, Du
fourstraat 36 - Anna M. dochter van
J. J. van Eijndhoven en J. Th. Kruijssen,
Baroniestraat 44 - Everarda Th. J. M.
dochter van G. C. Klomp en M. C. van
Hq_utum, Gemonde 14 - MariaMe M.
G. dochter van J. J. Wagenaars en A.
Smits, Ridder van Cuijkstraat 1 - Wil
librordus J. M. zoon van J. P. van de
Kerläiof en P. Th. van Hal, Tongeren 14
- Maria W. E. dochter van A. Fr. de
Laat en M. A. P. Strik, Eindhovense
weg 22 - Petrus W. H. J. zoon van R. 
W. )anssèn en C. H. M. van Eijndho
ven, van Ranststraat 30 - Maria H. J.
dochter van P. G. Heerkens en J. M. 
Koopmjlns, Mackt 11 - JohaMa A. C.
P. dochter van J. M. P. Vermeiren en
J. Ç. van Wanrooij, Nieuwstraat 32 -
Johanna A. P. M. dochter van W. L. 
van de .Langenberg .en J. M. van der
Loo, Molenstraat 77 - Gemma M. Th.
dochter van C. Th. van de Langenberg 
en J. Smits, Liempdseweg 17. 
OVERLEDEN: Petrus van der Velden, 
oud 82 jaren, Stationstraat 11 - Cor
nelia P. Kapteijns, oud 45 jaren, Ge
monde 19 - Cornelus Santegoeds, oud 
79 jaren, Spoorstraat 15 - Emma C. E. 
van. de Langenberg, oud 11 mnd., Ton
geren 9. 

Het concert van het 
Brabants Orkest 

Het Brabants Orkest als zodanig is nog 
niet in Boxtel opgetreden, wel kon men 
hier - in 1949 - het kamermuziek
ensemble van het Brabants Orkest be
luisteren. Sedert dien echter heeft de 
uitbreiding tot symphonie-orkest plaats 
gehad en thans zwaait Hein Jordans de 
dirigeerstok over het jongste Neder
landse symphonie-orkest. 
Het Brabants Orkest is in de korte tijd 
van zijn bestaan tot een vooraanstaand 
beroepsgezelschap in den lande gewor
den; het kon onder de bezielende en be
kwame leiding van Hein Jordans reeds 
opmerkelijke successen boeken, door zijn 
prestaties heeft het reeds aangetoond 
dat de financiële opofferingen welke de 
provincie en vele Brabantse gemeenten 
zich voor de instandhouding van dit or
kest getroosten, ten volle verantwoord 
zijn. Pers en publiek zijn na elk concert 
enthousiast over de met zorg en goede 
smaak samengestelde programma's en 
over de voortreffelijke uitvoering. 
Het Brabants Orkest is met recht een 
reizend orkest, de bedoeling is, dat het 
geheel het Brabantse volk doet genieten 
van de beste werken welke muzikale 
grootmeesters ooit hebben gecomponeerd 
en wel in een vakkundige, muzikaal ge
heel verantwoorde vertolking. 
Het Brabantse Orkest komt op Maandag 
26 Februari naar Boxtel waar het in de 
Ark zal concerteren. Laten al degenen 
die te Boxtel en omgeving van muziek 
houden, die kunst en cultuur weten te 
waarderen - en hier denken wij op de 
eerste plaats aan _de leden en donateurs 
van de talrijke muziek- en zanggezel
schappen, zowel van de orkestvereniging 
als van de harmonieën en fanfares, van 
de koren en van de befaamde zangvere
nigingen, aan de leden van Herlevend 
Boxtel, maar ook aan de vele anderen 
die belangstelling hebben voor een gave 
culturele prestatie - de gelegenheid 
aangrijpen om zonder daarvoor te moe
ten reizen en zonder de daarmee samen
hangende beslommeringen door te moe
ten maken, dit concert van het eigen 
Brabants Orkest te komen bijwonen. 
Over het aantrekkelijke programma dat 
wordt uitgevoerd zal de volgende week 
nog een en ander worden medegedeeld. 

Stille Omgang 1951 
De nac'htelijke bedetocht door de stra
ten van Amsterdam, ter verering van het 
H. Sacrament van Mirakel, is weer aan
staande. Telken jare trekken tienduizen
den op naar de H. Stede, waar zij zon
der. uiterlijk vertoon, doch in stilte bid
dend, uiting geven van hun geloof en 
liefde tot 't H. Sacrament. . 
Voor het rayon 's Bosch, waartoe ook de 
afdeling Boxtel behoort, is de vastgestel
de datum dit jaar, Zaterdag 24 Februari. 
Alsdan zullen we 's avonds rond kwart 
voor negen alhier vertrekken en om half 
10 een plechtig Lof bijwonen in de St. 
Cathrien in Den Bosch. Vandaar vertrek
ken we circa kwart vóór twaalf per extra
trein naar Amsterdam. Zondagmorgen 
ongeveer kwart voor zes wordt de terug
reis aanvaard. 
't Enige dat men er dus voor moet opof
feren is een gezellige avond in de huise
lijke kring en een heerlijke nachtrust. 
Dit weegt echter geenszins op tegen de 
geestelijke voordelen die men ervoor 
terugkrijgt en de voldoening die men er 
steeds weer van heeft. Ook de algemene 
intentie voor dit jaar gesteld "De terug
keer van de afgedwaalden en de dwa
lenden, vooral van de Mirakelstad", is 
het ten volle waard dat men er zich 
enige moeite voor getroost. 
't Verwondert dan ook niet, dat de be
langstelling voor deze bedevaart in alle 
delen van het land groeiende is, getuige 
't steeds groter wordend aantal extra
treinen, dat jaarlijks op de 3 daarvoor 
gestelde data Amsterdam binnenrolt. 
Hoewel Boxtel in het rayon 's Bosch 
mede tot de afdelingen met 't grootst 
aantal deelnemers behoort, menen wij 
toch dat dit getal groter kon zijn. De 
kosten van pl.m. 6 gulden kunnen inder
daad enigszins een beletsel vormen, doch 
met 'n beetje goede wil zal ook hierop 
wel een weg gevonden kunnen worden. 
Hoe het ook zij, laat eenieder bij wie 
het voornemen om mee te gaan wel 
eens heeft bestaan, nu tot een definitief 
besluit komen. Men kan zich opgeven 
bij J. · F. de Rooij, Ons Doelstraat 17, 
alhier. De deelnemers van vorig jaar 
hebben allen een circulaire ontvangen, 
die zij ingevuld op bovengenoemd adres 
in de brievenbus kuMen steken. 
Op Donderdag 22 Februari a.s., dus niet 
op Woensdag 21 Febr., zoals de circulai
re vermeldt, wordt een algemene verga
dering gehouden in de Ark. (Zie adver
tentie). 

V erenigings-Agenda 
Boerinnenbond. De leden van de 
Boerinnenbond, die 't vorig jaar Ontwik
kelingscursus Il hebben gevolgd, worden 
verzocht a.s. Zondag na de Hoogmis in 
't Eierlokaal van de Boerenbond te ko
men, teneinde uitreiking diploma's te be
spreken. 

* * *

R.K. Boerenbond, Boxtel. - A.s. Don
derdag 22 Februari, feestdag van onze 
patroonheilige St. Petrus, houden wij 
traditioneel onze jaarvergadering. Wij 
beginnen deze dag met een H. Mis in 
de parochiekerk van St. Petrus, om 
half 9. Onze. leden worden vriendelijk
maar dringend uitgenodigd deze H. Mis
bij te wonen en te communiceren. Laten 
onze leden in deze H. Mis eens goed
bidden voor onze organisatie en Gods 

beste zegen vragen voor het behoud van 
de goede g1lng van zaken en de groei en 
bloei van organisatie en economische in
stellingen. 
Des avonds om half 7 precies begint dan 
in Café v. Rooij de jaarvergadering, met 
algemeen en financieel jaar�vei:zicht, be
stuursverkiezing, enz. Penod1ek aftre
dend zijn de bestuursleden: P. J. v. d. 
Meijden, J. A. v. Hal en H. Dollevoet, 
welke zich weer herkiesbaar stellen. In
gevolge het besluit van on.ze algemene 
vergadering d.d. 16 Januari 1946, kun- · 
nen alleen uit de parochies van het H.
Hart en St. Petrus tegencandidaten ge
steld worden. Candidatenlijsten, onder-

• tekend door minstens tien leden van de
R.K. Boerenbond, moeten uiterlijk 21
Februari op ons kantoor: Kalksheuvel 13
binnen zijn. Later binnengekomen lijste�
worden niet meer aanvaard. De cand1-
datenlijsten moeten ingeleverd worden
in goed gesloten enveloppe, waarin ook
een getekende bereidverklaring van de
candidaten. Voor de volledige agenda
der jaarvergadering verwijzen wij na_ar
de in dit blad voorkomende advertentie. 
Wij achten het niet nodig, om onze
leden aan te sporen, de jaarvergadering
bij te won·en, maar rekenen zonder meer
op een volledige opkomst.

Ingezonden 

Vele zieke invalide en pensioentrekken
de Boxtel�aren zitten elke week uit te 
kijken naar weekbladen en lectuur om 
hun vele vrije uren mee te vullen. 
De abonnementsprijzen van tijdschriften 
en periodieken zijn van dien aard, dat 
men zich de luxe niet kan veroorloven 
om zich op diversen te abonneren. 
Massa's mensen zijn er die hun week
bladen na ze gelezen te hebben in een 
cpurantenhanger zetten, waar ze blijven 
staan, tot ze bij een schoonmaakgelegen
heid naar de zolder verhuizen. 
De verkenners van de St. Carolustroep 
uit Breukelen willen nu de door U ge
lezen weekbladen en tijdschriften opha
len en bezorgen bij de zieken, invaliden 
en gepensionneerden. De agenten van 
diverse tijdschriften behoeven niet te 
vrezen voor concurrentie, want de men
sen waar de verkenners hun bladen 
brengen, zouden toch nooit een abon
nement kunnen betalen. Dit wordt nauw
gezet bekeken. 
De bedoeling is de bladen 's Maandags 
en Dinsdags in te zamelen en deze uiter
lijk Woensdagavond wederom te distri
bueren. 
We verwachten een stroom van adressen 
van mensen, die willen meewerken. Ver
zocht wordt naam en adres met opgave 
van ter beschikking te stellen blad te 
willen inzenden naar Wilhelminastraat 2 
of Dufourstraat 38. 

Arbeidsbureau Boxtel 
VRAAG: Arbeiders voor Nederlandse 
en Belgische steenkolenmijnen; landar
beiders, landbouwerszonen voor Zuid
Limburg; leerling wasserijknecht 14-17 
jaar; leerjongens voor vleeswarenfabriek; 
aankomende krachten voor schoenindu
strie; gevorderd heren-kapper, dienstbo
den; hulpen in de huishouding; meisjes 
voor lederwarenfabriek. 
AANBOD: metselaars, timmerlieden, 
opperlieden, grondwerkers, schilders, 
bankwerkers, leer!. bankwerker, con
structiebankwerker, loodgieter, brood
bakker-bezorger, chauffeurs, vertegen
woordigers, mannelijke- en vrouwelijke 
kantoorkrachten, gezelschapsdame, huis
houdster. 

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

Uitslagen van j.l. Zondag. 
O.D.C.-0.S.S. 0-1
Boxtel 2-O.D.C. 2 2-8 
Blauw Geel 3-O.D.C. 3 1-4 
O.D.C. 4-T.G.G. 1-6

Zondagmiddag 2 uur. Ofschoon voor 
voetbal goed weer, is het toch koud en 
guur, en valt er een druilerig motreg�n
tje. Oorzaak dat velen een nat pak met 
riskeerden, en veilig bij de warme 
kachel zijn gebleven. En de thuisblijvers 
behoeven waarlijk geen spijt te hebben 
Niet alleen dat O.D.C. de slechtste wed
strijd speelde van de laatste jaren, doch 
ook het spel van O.S.S. stond niet op 
hoog peil. Zij speelden vuriger en zaten 
feller op de bal, wat hen. uiteindelijk de 
overwinning bracht. De T.C., die zich 
dit seizoen voor grote moeilijkheden ziet 
geplaatst experimenteerde met een ge
wijzigde voorhoede, en wij zijn over
tuigd dat dit experiment de moeilijkhe
den niet heeft opgelost. Het zou echter 
onbillijk zijn het falen van O.0.C. ge
heel op rekening te schuiven van de 
voorhoede. Ook in de andere linies 
rammelde het. Voor één persoon dient 
echter uitzondering te worden gemaakt, 
en wel voor doelman Snijders, die zijn 
heiligdom weer op keurige wijze voor 
meerdere doorboringen heeft gevrij-
waard ..... . 
Over de wedstrijd valt weinig te melden. 
Zoals reeds gezegd, speelden de O.S.S.
jongens veel enthousiaster en werd de 
O.D.C.-ers geen tijd gelaten om op toe
ren te komen. Snijders kreeg dan ook
veel meer werk te verzetten dan zijn
overbuurman Boerboom in het O.S.S.
doel. Bijna had O.0.C. succes, toen bij
een aanval over links, van Wijk terug
speelde op linkshalf Peynenburg, die
plotseling een hard schot loste boven in
de hoek, hetwelk Boerboom slechts met
de grootste moeite tot corner kon ver
werken. Toen de eerste helft werd afge
sloten kon O.D.C. zich gelukkig prijzen
met de blanke stand 0-0. Wij hadden
hoop dat de tweede helft een ander
O.0.C. te zien zou hebben gegeven,
maar weer verviel men in hetzelfde fut
loze spel, waarbij het plaatsen nog slech
ter was. O.S.S. kwam weer aan bod, en
al gauw moest Snijders in actie komen.
Een hard schot van de O.S.S.-rechtsbin
nen hield hij meesterlijk. Na een half
uur spelen kwam het enigste doelpunt.
En zoals meestal, op het moment dat het
niet werd verwacht. Coolen, de center
voor van O.S.S., liep alleen op het
O.0.C.-doel af. Twee verdeêligers van
O.0.C. versperden hem de weg. v. d.
Boogaard viel aan, doch kwam in duel
met Coolen te vallen, en zo verging het
eveneens Pennings die op dat moment
de bal maar voor het wegtrappen had.
In minder dan geen tijd zag Coolen zijn
kans, en jammer voor Snijders, werd hij
kansloos gepasseerd. Even kwam bij
O.D.C. toen een opleving, doch hiermee
vermocht men geen verandering meer in 
de stand te brengen. 
Het tweede elftal tracteerJe ons Zater
dagmiddag op een partijtje voetbal in de 
wedstrijd tegen Boxtel 2, dat het een 
lust was. Acht gaten werden in het 
Boxtel-doel geschoten, waarvan de eer
ste vier nauwelijks een kwartier na de 
aanvang. In deze periode hadden de 
Boxtel jongens ook kans gezien twee 
doelpunten te fabriceren, zodat toen de 
stand al 2-4 was. Boxtel scheen hier
mee haar kruid te hebben verschoten en 
O.0.C. voegde nog vier doelpunten aan
de score toe.
Het derde elftal kwam met een overwin
ning terug uit Veghel en het vierde kon 
het tegen koploper T.G.G. uit Den 

De koloniale periode van Amerika 
3. 

In ons artikel van de vorige week ver
telden we van de eerste golf immigran
ten die de kolonies van Noord-Amerika 
stichtten. Rond 1642 stond deze eerste 
kolonisatiegolf stop omdat er in Enge
land burgeroorlog was, wat overvloedig 
werk meebracht in eigen land. 
Op dit tijdstip moeten er al ongeveer 
30.000 kolonisten gewoond hebben in 
Nieuw-Engeland en Nieuw-Nederland 
samen, waarvan er hoogstens 2000 niet 
uit Engeland waren. 
Deze 30.000 waren, op een klein aantal 
na, allen protestant. Zij stonden vijandig 
tegenover het katholicisme, niet alleen 
omdat ze deze houding uit Engeland 
meebrachten, maar ook omdat de Span
jaarden en Fransen, hun concurrenten in 
kolonisatie, katholiek waren. De Span
jaarden waren verslagen en teruggewe
ken naar midden en Zuid-Amerika, maar 
de Fransen zaten de Engelsen in de rug, 
want de Franse kolonisten bezaten het 
binnenland van Noord-Amerika. Deze 

, waren vanuit Canada in Zuidelijke rich
ting en vanuit Texas in Noordelijke 
richting het binnenland il}getrokken en 
leefden daar met de Indianen in vriend
schap, vooral door de invloed van de 
missionarissen, die met de Franse kolo
nisten meetrokken overal waar Franse 
nederzettingen kwamen. 
In de Engelse kolonies aan de kust be
gon na de Engelse burgeroorlog een 
tweede golf immigranten binnen te trek
ken. Deze tweede golf rekent men tot 
.1700. - Karel Il was in Engeland op de 
troon gekomen en schonk zijn gunstelin
gen massa's �rond in de koloniën. Naar
hem kreeg de kolonie Carolina zijn 
naam. Het Zuiden hiervan was al zo 
zuidelijk gelegen dat het klimaat er heet 
was en moeilijk te verdragen voor de 
blanken. Hier begonnen de Hollanders 
met de aanvoer van negers als slaven, 
waar het Noorden altijd tegen ge
weest is. 
In deze tijd begon de bevolking der ko
lonies ook meer gemengd te worden, er 
kwamen veel meer Fransen en ook Rijn
landers. De Engelsman Penn, die van 
Karel II een groot gebied gekregen had, 
trok �uropa door om emigranten te wer-

ven, vooral uit Nederland, Duitsland en 
Ierland. In zijn gebied was men betrek· 
kelijk verdraagzaam wat de godsdienst 
betreft, zodat er o.a. ook veel katholie
ke Ieren naar dit gebied emigreerden. 
Penn vaardigde er zelfs een wet uit die 
vrijheid van godsdienst gaf aan allen die 
in één God geloofden. Zijn hoofdstad 
was Philadelphia dat volgens zijn plan 
altijd een tuinstad moest blijven, 'n stad 
zonder achterbuurten, 'n stad waarin bij
gevolg weinig verwording van de massa 
zou kunnen voorkomen. Naar deze man 
werd dit gebied Pennsylvania genoemd. 
Dit land gaf dus het voorbeeld in ver
draagzaamheid en zorg voor de even
mens, zoals het later ook het voorbeeld 
zou geven in de afkeer van de slavernij 
in Amerika. Van hieruit is die ruimheid 
van denken verspreid die zo kenmer
kend is voor het Amerikaanse volk. 
Omstreeks 1700 waren in de engelsspre
kende kolonies ongeveer 300.000 kolo
nisten, waarvan 'n 30.000 niet-engelsen. 
Het percentage niet-engelsen werd na 
1700 nog veel hoger. Daarom sluit men 
in de Amerikaanse geschiedenis rond 
1700 de 2e immigratiegolf en begint men 
de 3e te rekenen. 
Rond 1700 begon de onderdrukking van 
Ierland, vooral van het Noorden, door 
Engeland, en daardoor begon een grote 
uittocht naar Amerika. Kost wat kost 
probeerden tallozen om uit Ierland weg 
te komen, zelfs door zich voor een be
paalde tijd als dienstbaren te verkopen 
aan grote kolonisten in Amerika. In 50 
jaren tijds verhuisden zo wel 200.000 
Ieren en in Ierland wonende Schotten 
naar Amerika. Daar de kuststeden al 
dicht bevolkt waren, trokken zij zich 
van de kust terug, meer landinwaarts, 
naar de gebieden die grensden aan de 
streken die nog bewoond waren door 
Fransen en Indianen. Tegenover dezen 
waren ze scherp vijandig. 
In de eerste 60 jaren na 1700 steeg de 
bevolking in het engels sprekend ge
deelte van Amerika van 'n 300.000 tot 
ruim 2.000.000, waarvan een half mil
Hoen negerslaven, levens als huisbedien
den en landarbeiders. 
In deze periode van de geschiedenis valt 
ook de Zevenjarige oorlog tussen Enge-

Bosch niet bolwerken, en verloor hns
loos met 6-1. 
Programma voor a.s. Zondag:

M.U.L.O.-O.D.C.
O.0.C. 2-Concordia 3
Rhode 2-O.D.C. 3 12 uur 
Boschkant-O.D.C. 4

Heren liefhebbers van voetballen die 
menen dat er a.s. Zondag niets te zien 
zal zijn op voetbalgebied, hebben het 
mis. Het 2e elftal van O.0.C. speelt om 
half 3 tegen Concordia-S.V.D. 
Als men over O.0.C. 11 hoort spreken, 
dan denkt men onwillekeurig terug aan 
het tweede van O.0.C. van voor enkele 
jaren. Ook dit elftal, het vorige jaar 
kampioen van de 3e klasse, nu weer on
geslagen op de eerste plaats van de 
te klas, en heeft een voorsprong van 
6 punten op haar naaste rivaal: Concor
dia-S.V.D. uit 's Bosch. 
A.s. Zondag komen de Bosschenaren uit
in Boxtel tegen O.D.C.. Het zijn beide
goed getrainde ploegen, die over een
goede dosis techniek beschikken. Al met
al voor de voetballiefhebbers een unieke
gelegenheid om ook de reserves eens
aan het werk te zien in het sportpark
van O.D.C. Wij zijn er bij voorbaat van
overtuigd dat U er van zult genieten.
O.D.C.-Junioren.
Wedstrijdprogramma:
Zaterdag:
2 uur: ODC 12-ODC 13 (Robben)
half 3: ODC 11-TICO 5
3 uur: Boxtel 9-ODC 9
half 4: ODC 8-Zwaluw 10
Zondag:
12 uur: ODC 5-BVV 7
12 uur: DVG 4-ODC 6
1 uur: ODC 7-OSC 4

HOCKEY. 
M.E.P .-nieuws.
Heren: Hopbel 1-MEP 1 0-3

Keep Fit-MEP Il 3-0
Het eerste herenelftal van Mep besloot 
de competitie met een ruime 3-0 zege 
op Hopbel in Schijndel. Nadat de aan
voerder van Hopbel aan zijn collega van 
Boxtel onder toepasselijke woorden een 
bloemstuk had aangeboden, stelde Mep 
zich met 10 man op, aangezien een spe
ler op de ziekenlijst stond. Tot de rust 
wist Hopbel de score blanco te houden, 
doch daarna konden zij niet verhinderen 
dat Mep via 2 strafcorners en een goed 
doelpunt van H. Smits de stand op 3-0 
bracht en zich zodoende de gehele com
petitie ongeslagen wist te houden. 
Het tweede herenelftal gaf in Oss goed 
partij-doch moest de eer hier aan Keep 
Fit laten, dat hiermede een goede kans 
op de bovenste plaats kon behouden. 
Ook hier werden twee der drie doelpun
ten gemaakt uit strafcorners. Alhoewel 
de overwinning der Ossenaren niet on
verdiend was hadden de Mepreserves 
toch zeker wel een tegenpunt verdiend. 
Programma voor a.s. Zondag. 
Heren: Forward 1-MEP 1 
Dames: Nuenen 1-MEP 1. 
De heren brengen een bezoek aan de 
sterke promotieklasser Forward teneinde 
zich voor te bereiden op de komende 
promotiewedstrijden. Forward bezit nog 
steeds een kans op het kampioenschap 
der promotieklasse, zodat Mep een zwa
re partij te wachten staat. Wij zijn be
nieuwd wat de Boxtelnaren in deze wed
strijd zullen kunnen presteren. 
De dames spelen uit tegen Nuenen. 
Deze wedstrijd moet voor de Boxtelse 
meisjes als laatste kans worden gezien 
om de onderste plaats nog te kunnen 
verlaten. Mogelijk inspireert dit de Mep
dames om alles op alles te zetten, waar
bij hun kansen niet als hopeloos behoe
ven te worden gezien. 
Het tweede herenelftal is vrij. 

land en Frankrijk, welke in 1763 eindig
de. Frankrijk verloor en bij het vredes
verdrag in Parijs stond Frankrijk zijn 
Amerikaanse bezittingen rechts van de 
Mississipirivier aan Engeland af. Hier
door kwam heel Canada aan Engeland 
en van Noord-Amerika bleef alleen het 
verdere binnenland tot aan Mexico 
Frans en een strook langs de Stille Oce
aan - o.a. Californië - Spaans. 
Onmiddellijk na deze verandering in ge
zag begon de uittocht van de engels
sprekende kolonisten naar het binnen
land en ontbrandde aldus weer de strijd 
tegen de Indianen. Engeland vreesde 
deze voortdurende strijd en verbood de 
kolonisten zich nog verder landinwaarts 
te begeven. Het was de kolonisten ech
ter onmogelijk hieraan volledig te ge
hoorzamen: hun aantal verdubbelde zich 
binnen elke 25 jaren. Het vermeerderde 
hun oude wrok tegen het oude Europa 
waar hun voorouders vroeger hun be

. staan verloren hadden. Ook verschillen-
de wetten die de kolonisten zeer zwaar 
belastten, deden de ontstemming tegen 
Engeland groeien. Vele kolonisten be
gonnen te spreken van "slavernij en 
tirannie". Hier en daar kwamen botsin
gen met engelse troepen in de garni
zoensteden. Meerdert: onlusten volgden. 
Engeland legde straffen op. De kolonies 
riepen een congre� samen en verklaar
den zich in 1776 onafhankelijk van En
geland. Dit was het begin van de Ameri
kaarise vrijheidsoorlog. In 1783 was En
geland gedwongen de afscheiding van de 
Verenigde Staten van Amerika te erken
nen. De persoon die deze revolutie leid
de en na de erkenning de kolonies orga
niseerde, was George Washington. 
Veerti_en aparte kolonies stelden i�der 
een eigen bestuur aan met een eigen 
grondwet. Ze kwamen allen hierin over
een dat de hoofdgedachte de vrijheid 
was : zo groot mogelijke vrijheid van 
iedere mens en het recht van zelfbestuur 
voor iedere groep die zich vanzelf ge
vormd had. Dit vrijheidsprinciep werd 
ook toegepast op de slaven, die wettelijk 
vrij verklaard werden. 
De federatie van republieken, die zich 
de Verenigde Staten noemden, vormde 
een Congres als hoogste bestuurslichaam 
van de hele federatie. George Washing
ton werd gekozen als eerste president 1 
hij legde 30 April 1789 zijn eed af.

T.
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Program Mater-Amabilisschool 
MEDISCHE RAAD. 
De geest van de lessen moet onopge· 
smukt zijn; het gaat niet om interes
sante dingen in de eerste plaats, maar 
de lessen willen voorzien in de noden, 
zoals die op dit gebied blijken te bestaan 
bij de gemiddelde eenvoudige vrouw. 
Eerste lessenreeks: 
Het zieke kind. 
1. Bouw en verrichtingen van het men
selijk lichaam. Nadruk wordt gelegd op 
de practische zijde hiervan. Met name 
dient met zorg de plaats van de appen
dix te worden aangeduid. Als in Neder
land alle vrouwen wisten dat de blinde 
darm rechts onder in de haik zat, zou 
dit de huisartsen vele duizenden visites 
per jaar schelen. Zo ook de plaats van 
de galblaas enz. 
2. Infectieziekten bij kinderen. Aard en
verloop ervan. Begrip immuniteit. Nut
van vaccinatie. Begrip antiserum.
3. Uitgebreide behandeling van de
diphterie en de kinkhoest, vooral precies
wat hun vroege verschijnselen betreft.
Beide ziekten kunnen met veel meer
succes worden bestreden wanneer de
moeder de kenmerken nauwkeurig kent.
Gezinsinfectie bij kinkhoest i, in het
eerste begin vaak nog te couperen.
Herkenning dus ;zeer belangrijk.
4. Enkele gegevens over epidemiologie.
Verspreiding b.v. van typhus. Reinheid 
op handen, voedsel, drinkwater enz., in 
verband met tuberculose, typhus, kin
derverlamming enz. Baccillendrager. Zo 
mogelijk ook de belangrijkste wormen, 
hun verspreiding, betekenis en bestrij
ding. 
5. Voedingsstoornissen bij het kind.
De relatieve belasting van de darm van
de zuigeling. Zuigelingendiarrhee in ver
gelijking met die van de volwassenen.
Intoxicatie.
Rachitis, betekenis en middelen om ze
te voorkomen.
Het juiste vitaminebegrip (tegen dwaze
angst of overmatig gebruik als panacee
tegen alle kwalen. Dieet-samenstelling).
6. Overgevoeligheid. Het begrip meest
voorkomende agentia, dauwworm, gill
bulten, allergisch eczeem, asthma.
VERPLEEGKUNDE. 
Eeerste lessenreeks : 
Kinderverzorging. 
1. De baby kort na de geboorte.
2. De voedingswijze.
3. Uiterlijke zorgen en rust.
4. De doelmatige kleding.
5. Het tanden krijgen.
6. Het zitten, lopen, spelen.
AFWISSELENDE CURSUSSEN. 
Eerste lessenreeks: 
Vrouwelijke voornaamheid. 
1 e, '.2e en 3e les. 
Vrouwelijke voornaamheid als uiting van 
de eerbied voor de eigen persoon. Deze 
eerbied zal worden aangekweekt in de 
sfeer van de M.A. School. 
In de eerste lessen van deze reeks zal 
die- gedachte ontwikkeld worden en toe
gepast door bes12reking van: 
goede hygiëne, 
smaakvolle kleding, 
juiste houding, 
opmaken van haar, nagels, gezicht enz. 
(waar men dit gewenst acht). 
4e, 5e en evt. ook 3e les. 
Vrouwelijke voornaamheid als uiting van 
eerbied en naastenliefde in gedrag tegen
over anderen; uitwerking van deze ge
dachten en aanpassing door bespreking 
van: 
Beleefdheidsvormen van deze streek: op 
straat, in gezelschap, op reis, in café of 
hotel; bij ontvani;:;en of afleggen van be
zoek; bij tafelmanieren enz. 
6e les. 
Onze eerbied voor God en onze liefde 
tot God moet zijn uitdrukking vinden 
in ons gedrag, gebedshouding, gedrag 
in de kerk, enz. 
Ook de liturgie der H. Kerk kunnen 
wij uit dit oogpunt belichten. 
HET LIED 
IN DE HUISELIJKE KRING. 
Het is de bedoeling dat in deze muziek
lessen de toekomstige moeder leert zin
gen en van de zang blijft houden. De 
persoonlijke smaak van de meisjes gaat 
meestal uit naar zeer bepaalde liedjes. 
Men beginne daarom, vooral in de mid
dagscholen, met een flink aantal van 
haar eigen repertoire af te werken -
er kunnen intussen toch heel wat ver
antwoorde opmerkingen gegeven wor
den - om op het geschikte ogenblik 
naar het meer verantwoorde lied - het 
kinder-, gezelschap- en volkslied - over 
te gaan. Het is de bedoeling dat ze in 
de loop dezer jaren een zes tot tiental 
mooie wiege- en kinderliedjes, meerdere 
gezelschapsliederen leren. Sommige 
groepen brengen het zelfs tot het meer
stemmige zingen van mooie melodieën. 

Men zorge dat bij de verschillende lie
deren het liefde-mqtief een grote plaats 
inneemt, en verzuime niet de meisjes te 
leren het beluisteren van mooie muziek 
en b.v. ook het leren onderscheiden van 
verschillende instrumenten. 
De school zou daartoe moeten beschik
ken over een stel goede liederenbundels, 
die de cursisten eventueel ook zelf zou
den kunnen aanschaffen, en over een 
gramofoon met goede platen. 

GYMNASTIEK. 
Ook hieraan kan slechts één les per 
maand worden besteed. 
Doel is, de cursisten vooral door eigen 
beleving te leren dat een goed gebruik 
van al haar lichamelijke vermogens haar 
gehele persoon (lichamelijk, geestelijk) 
in sterke mate ten goede komt. Daartoe 
zal de leerkracht de cursisten veel bewe
gingservaring geven, haar goed leren 
staan, lopen enz., haar leren zich uit te 
drukken en zich te beheersen. 
Dit kan bereikt worden door correct uit
gevoerde been.:, arm-, hoofd-, romp- en 
bekkenoefeningen die dagelijks thuis be
oefend behoren te worden, door spel 
met veelzijdige beweging, door lopeTJ, 
springen, werpen enz., eventueel in op
drachtsvorm en prestatievorm. Door 
goede rhythmische gymnastiek en dans
jes. Zo nodig worden aan de meisjes per
soonlijke aanwijzingen gegeven voor de 
goede houding en beweging (arbeidshou
dingen). 
Ook in verband met de zwangerschap 
en de eerste tijd na de geboorte kunnen 
wenken worden gegeven. 
Op de sportiviteit speciaal ten opzichte 
van elkaar zal sterk de nadruk gelegd 
worden. 
Als kleding is gewenst: wijd rokje of 
rokbroek, blouse, zwarte directoire en 
gymnastiekschoenen. 
Indien de kleding van de me1s1es in de 
dagscholen de les bemoeilijkt wordt de 
oefenstof hieraan aangepast. 

KOKEN 
Eerste lessenreeks: 
De dagelijkse warme maaltijd in een ge
zin met kinderen. 
Grote aandacht is gewenst voor: 
a. verzorgde, toch snelle, zuinige berei

ding,
b. de voedingswaarde,
c. goede samenstelling en combinaties

van gerechten,
d. de prijs van de maaltijden overeen

komstig het huishoudelijk budget,
de prijsberekening komt dikwijls op
het bord,

e. ook ie speciale voeding van zuige
ling, kleuter, zieken en ouden van
dagen krijgt een bescheiden plaats.

NAAIEN 
Eerste lessenreeks : 
Het kan nodig zijn een afzonderlijke 
groep bijeen te brengen voor de begin
selen; er kan ook rekening gehouden 
worden met de vorige oefening in het 
naaien;- het trage, al te schoolse van de 
dagschool moet hier vermeden worden .. 
Meisjes die goed kunnen naaien, kunnen 
minder gevorderden helpen. 

BUITEN DE LESUREN 
Ontspanning: Ongeveer om de twee 
maanden een feestavond onder bevoeg
de leiding en onder toezicht van het 
schoolbestuur o.a. dansavonden, gezel
sch�psspelen, voordracht, zang, toneel. 
Op voorstel van de cursisten kan de 
school jonge mannen van 18 jaar en 
ouder uitnodigen. 
Uitstapjes, minstens één per lessenreeks. 
Bezoeken en bespreken van verantwoor
de toneel- en filmvoorstellingen. 
Weekblad: ,,Klanken uit de Mater Ama
bilisschool". 
Dit contactblad is zeer wenselijk, zo niet 
onmisbaar voor het leven der school. 
Rubrieken kunnen zijn: 

de gedachte van de week; korte le
vensschets en beeld van heldhaftig
heid, 
liturgische plechtigheden, 
de aandacht voor het leven van kerk 
en land, 

een stukje in verband met het ideaal 
van de school, 

- boek van de wee!<, toneel- en film
bespreking,
korte levensschets en pakkende mo
menten uit het leven van grote man
nen en vrouwen,
commentaar bij een of ander pro
gramma-punt der school,
brieven en opstellen der cursisten.

Ziehier het programma van het eerste 
leerjaar. Alle lessen worden ze schrifte
Hjk meegegeven naar huis. 
U ziet, het is de moeite waard. 

F. VERHAGEN.

lnteken=Biljet 

voor de Mater=Amabilisschool 
vóór 25 Februari a.s. in te zenden 

Naam 

V oomaam (liefst roepna�) ............................................................................................... . 

Adres ................................................................................................................................................................... . 

Geb. d.d ........................................................................................................................................................... .. 
wenst zich op te geven voor de Mater-Amabilisschool - het 
eerste leerjaar. 

Dit intekenbiljet te bezorgen bij: Zr. van der Meijden, Claris
senstraat 17, of bij de dames Jo v. Raeren, Clarissenstraat 7; 

Toos v. d. Laar-Susante, Breukelsestraat 32; Nan Krekelberg, 
p.a. fam. v.d. Broek, Baroniestraat 39; Bets v.d. Ven, Rechter
straat 12; Leen v.d. Laar, Molenstraat 92.

Flikkerlicht-installatie bij overweg 
aan de Olrschotse Grindweg 
Op Dinsdag 20 Februari a.s. om 12 uur 
zal bij de overweg aan de spoorlijn Box
tel-Best aan de Oirschotse Grindweg 
een automatische. flikkerlicht-installatie 
in dienst worden gesteld. 
Vele flikkerlichten zijn reeds aan de on
bewaakte overwegen in dienst gesteld, 
doch omreden gebleken is dat de weg
gebruikers over het algemeen slecht op 
de hoogte zijn met de betekenis van de 
lichten en de werking ervan, lijkt het 
ons nuttig bij deze gelegenheid een en 
ander onder de aandacht te brengen van 
onze lezers. 

* * *
Aan de paal met het bekende Andreas
kruis ( X ), waam1ee onbewaakte overwe
gen worden aangeduid, is een kast met 
lichtseinen aangebracht. 
Is er geen trein op komst, dan brandt 
het zogenaamde "witte" lichtsein met 45 
flikkeringen per minuut. 
Als er een trein op komst is, dan begint 
het rode lichtsein te flikkeren, met 90 
flikkeringen per minuut, totdat de trein 
de overweg is gepasseerd. Meteen als 
het rode licht begint te flikkeren, begint 
ook een wekker aan de paal te rinkelen. 
Het rode flikkerend lichtsein en het 
wekkergerinkel is het sein om te 
stoppen. 
Het verschil in aantal flikkeringen van 
het witte en rode lichtsein dient voor 
kleurenblinden. Beide lichtseinen hebben 
een kleinachter flikkerlicht van dezelfde 
kleur. De bedoeling daarvan is, een weg
gebruiker, die vóór de overweg het voor
bijrijden van een trein afwacht en daar
bij zich bevindt onder of naast het rode 
lichtsein, waardoor dit óf niet óf onvol
doende wordt waargerrmnen, óf indien 
het uitzicht op het lichtsein door een 
voorligger wordt belemmerd, nog te 
waarschuwen van de andere kant van de 
spoorweg af, dat, al is de trein voorbij
gereden, bij dubbel spoor een trein in 
tegengestelde richting intussen is begon
nen zich aan te kondigen. Ook het blij
ven luiden der beide wekkers waar 
scln;wt voor de tegentrein ! 
Boven de beide lichten bevindt zich nog 
een derde lichtsein, oranje, met daarin 
leesbaar, indien brandende: ,,Sein buiten 

DENKSPORT 

HORIZONTAAL: t. heet, 5. toespraak, 9. woonschip, 10. hufsdfer1 
1'.2. belemmering, 13. in ·het jaar der wereld (afk.)1 14. bewee!Jkra�t 
uitoefenend toestel, 16. pers. voorn. woord, 17. ribbelstof, 19. bengel, 
'.21. metaal, '.23. bieding, '.25. register, '.27. lengtemaat, '.28. specerij, 29. 
rivier in Z.-Holland, 31. badplaats in Duitsland, 33. keukengerei, 36. 
eenjarilJ dier, 39. slot. 4'.21 rivier in Italië, 43. gelooide huid, 45. Rijk.
grens {afk.) 46. echtgenote, 48. vat, 49. vragend voorn. woord, 50.

moeite, 51. waterplas. 
VERTICAAL: 1. waakzaam, '.2. behoeftige, 3. godsdienst, 4. knaagdier, 
6. bijwoord, 7. aanw. voorn. woord, 8. larf v.d. langpootmug, 10. niet
lang, 11. losgerafelde naad, 14. wederk. voorn. woord, 15. zangnoot, 
18. tegenspraak, '.20 handelaar, '.2'.2. pers. voorn. :woord, '.23. schel, '.24.
deel van een schip, '.25. soort hert, '.26. onderricht,- 30. zangnoot, 3'.2.
eetgerei, 33. plezier, 34. deel van de voet, 35. krijgsmacht, 37. snoe
perij, 38. lengtemaat, 40. universitaire titel (afk.)1 41. trio, 44. scheeps
reparatleplaats, 47. spil, 49. pers. voorn. woord. 

Oplossing vorige Puzzle 
HORIZONTAAL: 1. abeel, 4. ketel, 7. eer, 9. re, 10. peper, 11. i-a, 13. 
sen, 15. kwast, 17. taart, 19. ra, 21. Dr., 22. Rotterdam, 24. na, 25, eb, 
27. trens, 29. broer, 30. per, 32. os, 33. renet, 34. ik, 36. ets, 38. meter,
39. takel.
VERTICAAL: 1. Afrika, 3. leest, 4. krent, 5. te, 6. laagte, 8. Epe, 12.
barones, 14. maraboe, 16. satan, 18. adder, 20, kei, 23, stroom, .26. kre
kel, 28. speer, 29. Brest, 31. ent, 35. St., 37. R.K.

dienst". Wanneer in een of ander onder
deel der installatie een storing optreedt, 
waardoor een trein zich niet door het 
rode flikkerlicht zou aankondigen, dan 
treedt het oranje storingssein in werking; 
dit betekent dus: ,,Opletten, want de 
treinen kondigen zich niet meer aan". 
Dit sein is ter onderscheiding van de 
beide andere geen flikkerlicht en heeft 
een klein oranje zijlicht in de richting 
van de naderende trein, zodat de machi
nist, de storing bemerkende, deze kan 
rapporteren. 

Wat kan ik worden? 
II. 

HOE WORD IK 
INSTRUMENTMAKER ? 

Wanneer een jongen een goede techni
sche feeling heeft en een goede· hand
vaardigheid met behoorlijk technisch in
zicht, dan is voor zo'n jongeman het be
roep van instrumentmaker dikwijls geen 
slechte keuze. 
Het maken van instrumenten kan men 
leren in de praktijk, aangevuld met 
avondonderwijs en verschillende cursus
sen. Maar een bijzondere opleiding als 
instrumentmaker is toch wel gewenst. 
Deze opleiding kan men volgen op zeer 
vele ambachtsscholen. Op vele plaatsen 
is aan de Ambachtsschool een opleiding 
tot instrumentmaker verbonden. 
Vermeldingswaard is de Leidse Instru
mentenmakersschool, waar een opleiding 
van vier tot vijf jaar de md'gelijkheid 
geeft tot vollodig vakmanschap. Aan 
deze school worden de jongens opgeleid 
tot instrumentmaker, glasblazer en glas
slijper, naargelang hun keuze. 
Het onderricht is overwegend praçtisch 

• • en zeer veelzijdig. De oudere lêerlingeh
krijgen ook enige theorie.
Het onderwijs bestaat in: instrument
maken, glasblazen, glasslijpen, smeden,
bankwerken, electrisch bedrijf en ama
nuensisvak. Voor de oudere leerlingen
tevens les in materialenkennis, construc
tieleer en ontwerpen van apparaten.
Jongens, die deze school willen volgen
moeten 16-18 jaar zijn, drie jaar me
taalbewerking geleerd hebben, n.l. twee
jaar ambachtsschoolopleiding en nog een
jaar praktijk.

De leerlingen zijn geen cursusgeld ver
schuldigd. Ze krijgen een kleine toelage 
na twee jaar: van f 8,- tot f 30,- per 
maand. 
Jammer dat Leiden zo ver van Brabant 
af ligt. Reeds meerdere malen heeft men 
het idee geopperd in het Zuiden een 
dergelijke instramentmakersschool op te 
richten. 
De plaatsingsmogelijkheden van jongens, 
die het instrwnentmakersdiploma hebben 
zijn legio. We noemen: ·monteur en pp
zichter, bij electrotechnische bedrijven; 
instrumentmaker in overheidsbedrijven 
of bij particulieren, in Universiteits
laboratoria, werktuigkundige op werk-
plaatsen etc. 
Door de grote vraag naar vakbekwame 
instrumentmakers is de toekomst voor 
dit. vak zeer gunstig. 
Voor de jongens in het Zuiden is een 
instrumentmakersopleiding op een Am
bachtsschool aan te bevelen, waarna zij 
zich eventueel nog in dit vak kunnen be
kwamen door schriftelijke cursussen, 
avondonderwijs, praktijkopleidingen etc. 
Het is een beroep, dat veel voldoening 
geeft. 

Missie Thuisfront 
De Boxtelse Missie-Naaikring organi
seert op Dinsdag 6 Maart een Bridge
en Rikavond, waarvoor mooie prijzen 
beschikbaar zijn. Deelnemers kunnen 
zich zo spoedig mogelijk opgeven bij 
Mej. A. v. d. Laar, Molenstraat 92. 
Nadare inlichtingen volgen. 

Wie kaart er mee 
Voor de Missionarissen over zee? 

* * *

De rommelpot bracht voor de Missie 
van Pater van Roosmalen ook nog een 

- meevallertje. Andrren Hans v. Duren,
Stanie Meijer, Bert Goossens en . Kees
Voermans haalden er f 7,50 mee op.

OOST-PRIESTERHULP.
De onlangs door de R.K.JB. onder de
boerenstand gehouden collecte voor
Oost-Priesterhulp heeft opgebracht:
aan contanten . . . . f 582,35
aan granen " 743,50

Totaal f 1325,85 

Mede namens onze ouders 
A. Smetsers-v. Gooi

betuigen wij onze hartelijke 
dank aan de Edelachtb Heer 
Burgemeester, de Eerw. He-

Te koop: goed spelende Tele
funkenradio, fornuiskachel, 
groot model, keukenkastje, 
matras (Swijvelaar). Bevragen: 
Molenstraat 19. 

Pension aangeboden voor 1 of Gevraagd 
2 heren, R.K., enigszins op 
leeftijd geen bezwaar. Bevra- en"11re nette me1"sies gen, Molenstraat 19. 6. J 

ren Geestelijken, Bestuur 
Buurtcommissie, de beide 
buurten Tongeren en Kalks
heuvel, voor de vele blijken 
van belangstelling bij hun 
Gouden Huwelijksfeest, als
mede voor de vele fraaie en 
nuttige geschenken en vele 
bloemen hun aangeboden. 

Hun dankbare kinderen 
en kleinkinderen. 

Wegens emigratie te koop: 
fornuiskachel, hangkast en 
spiegel. F. van Laarhoven, 
Kasteren B 24, Liempde. 

Te koop: 10 leggende kippen 
met haan en 4 krielhennetjes, 
een hobbelpaard, een wind
buks, 50 meter staaldraad, 3 
driftvarkens, een klein karretje 
op veren, geschikt voor Seth
landse ponny, Philipsradio z.g. 
a.n., 10 m3 stalmest. Sjaak
Vermeer, Maastrichtsestraat 
56, Boxtel. 

Gevraagd: nette leerling of 
halfwas kappersbediende in 1 e 
klas zaak. H. Vugs-Bullens, 
Stationstraat 12, Oisterwijk. 

Te koop: volbloedkalf, oud 3 Te koop: zware biggen bij maanden, prima melklijsten Frans v. d. Meijden, Ner- Vermulst, Mijlstraat 45. gena 12. 

Te koop: een toom zware 
driftvarkens N.L., waarvan ge
merkte voor stamboek en een 
maalkalf. M. van Pinksteren, 
Tongersestraat 38. 
Te koop: Voederbieten. M. v. 
Laarhoven, Liempdseweg 18. 
Driftvarkens te koop, bij J. 
Jennissen, Liempde D 49. 

Houtverkoping 
Kampina, Liempde en Esch 

Notaris P. Mertens 
te Boxtel 

zal aldaar op DONDERDAG 
'.2'.2 FEBRUARI 1951 voorm 
10 uur in café H. Nooten, v 
Salmstraat, 

PUBLIEK VERKOPEN: Te koop: 20 jonge kippen, 
broed 1950. Te bevragen, Len- I. Voor de Ver. tot Behoud
nisheuvel 3. van Natuurmonumenten in

Te koop: een toom D. L. big
gen, ook gemerkte voor het 
stamboek. A. Verhoeven, Mijl
straat 30. 
Te koop: studiepiano. Bevra
gen, Molenstraat 19. 
Bij P. v. d. Meijden, Schijndel
sedijk 11, steeds verkrijgbaar 
rogge- en haverstro. 
Te koop: twee clubs, kachel, 
kinderwagen en wieg, spot
prijs. Van Hornstraat 59. 
Te koop: 1200 kg eetaardap
pelen. H. v. d. Loo, Schijndel
sedijk 5. 
Te koop z.g.a.n. kindermantel
tje, 7 jaar. Bevragen: Molen
straat 19. 

Nederland.
104 kopen uitgezaagde mast, 

geschikt voor palen, tim 
merhout en mijnhout; 

to kopen eiken, voor zware 
palen, 

1 koop zware mast 1 
17 kopen eerste dunning, lat 

• ten en bonenstaken in
het Groot Vak.

Aanwijzing doen de boswach
ters de Heren v. d. Ham en 
Beye. 
II. Voor de Heer Marts Mi
chielsen te Boxtel:

8 kopen 6-jarig schaarhout in
de Steegstraat te Liempde 

III. Voor de Fam. v. Oers te
Esch:
3 kopen schaarhout nabij de

boerderij te Esch.

leeftijd H tot 16, ter 
Te koop: z.g.a.n. kinderwagen, ople iding in ons 
box, kinderstoel en pendule- Atelier voor Lederwarenstel. Bevr. Molenstraat 19. 

Accountantskantoor van 

H. CUPPEN
Lid: Nederl. Senaotschap v. Accountants 

Lid : Bond van Belastlngc,nsulenten 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat74, Tel. 8010 

Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

Aanmelden 
A. J. M. v. ELK 

Leder- en Lederwarenfabrlek 

Burgakker 1 e b • Boxtel 

Gevraagd voor direct 

net tweede Meisje 
HOTEL BEKKERS 

Stationsplein 7 

Ruilverkaveling "Spoordonk
"

De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling "Spoor
donk" maakt bekend: 
1. dat overeenkomstig de desbetreffende bepaling in het

plan van ruilverkaveling, de nieuwe kavels ,met ingang
van DONDERDAG 15 FEBRUARI door de daartoe aan
gewezen eigenaren in bezit genomen kunnen worden.

'.2. dat het op de nieuwe kavels voorkomende houtgewas -
voor zover dit niet geschat is en door de nieuwe 
eigenaar overgenomen is - nog tot 1 Mei 1951 door de 
oude eigenaar kan worden gerooid. 

3. dat percelen ingezaaid roggelalld onderling verrekend 
behoren te worden op basis van de gemaakte kosten, 
zijnde f 65, - .per ha. 

Oirschot, 1'.2 Februari 1951. 
De Plaatselijke Commissie, 
J. v. d. SCHOOT, Voorzitter.
A. J. v. LEUVEN, Secretaris.

Stille Omgang - afd. Boxtel

ALGEMENE VERGADERING 
voor de deelnemers aan de Stille Omgang te A'dam 

op Donderdag 22 Februari 
•• avonds 8 uur in "DE ARK" 

DUS NIET o p  Woensdag 21 Februari
Mededelingen over bedetocht en uitdeling van 

programma's, Spoorkaartjes e.d. Reiskosten en Con• 
tributie moeten dan voldaan worden. 
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De Mater�Amabilis�school 

1n Boxtel 
Met vreugde mogen we melden dat de 
eerste principiële goedkeuring van de 
Bisschop tot oprichting van 'n Mater
Amabilis-school voor geheel Boxtel is 
gegeven. 
'n Feit van grote betekenis voor Box
tels gemeenschap. 
'n Levenschool voor onze oudere meis
jes boven de 17 jaar ter voorbereiding 
van hun prachtige levensroeping, welke 
die ook moge zijn. 
Weken en maanden is er al reeds over 
gesproken tussen geestelijke en wereld
lijke autoriteiten. Door enige leidsters 
zijn reeds studie-weekends gevolgd. 
Met September opent de school haar
poorten. 
Ziehier het Bestuur, een lange lijst, 
waarin geheel de gemeenschap van Box
tel is vertegenwoordigd. 
Hoogeerw. Heer lgn. Broekman, Deken 
en Pástoor v. d. parochie H. Hart; Zeer
eerw. Heer Jos. v. Besouw, Pastoor v. d. 
parochie van St. Petrus; Zeereerw. Heer 
V. Tilman, Pastoor v. d. parochie van de
H. Theresia; de Edelachtbare Heer Drs.
M. v. Helvoort, Burgemeester van Box
tel; de Heren: Ir. D. van Diepen van de
St. Adelbertsvereniging; Johan v. Oerle
van de Werkgeversvereniging; P. v. d.
Meyden van de N.C.B.; P. v. d. Sande
van de N.C.B.; A. Valks van de K.A.B.;
M. de Kort van de K.A.B.; M. van
Rixtel van de K.A.B.; Fr. Witteveen van
de Middenstandsvereniging; Fr. v. Vler
ken van de Middenstandsverenigng; J.
de Koning van de Kath. Onderwijzers
bond; Ant. Hellemons van de Ambte
narenbond.
De Dames: Th. Cöpp, Directrice van de
Huishoudschool; van Hal-Peynenburg
van de Boerinnenbond Boxtel; E. van
Kasteren van Kath. Arbeidersvrouwen
Beweging; D. Clerx, Leidster van de
V.K.A.].; E. Hendriks, Leidster van de
V.K.A.].; Th. v. Mensfoort van de Boe
rinnenbond, Liempde; M. Schon es van
de Boerinnenbond, Esch.
Moderator: F. Verhagen, Kapelaan St.
Petrus-parochie.
Op Donderdag 28 December 1950 heeft
dit bestuur besloten tot oprichting van
een Mater-Amabilis-school voor alle drie
de parochies van Boxtel, alsook voor de
omliggende gemeenten, die er belang bij
hebben.
Uit de samenstelling van dit bestuur
blijkt wel de eensgezinde overtuiging
bij alle standen van de waarde van deze
school.
Geheel de Boxtelse gemeenschap is hier
in vertegenwoordigd.
Op dezelfde vergadering echter werd
een Dagelijks Bestuur gekozen dat de
lopende zaken zal afhandelen.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
De Edelachtbare Heer Burgemeester
Drs. M. v. Helvoort, Voorzitter;
De Heren: Ant. Hellemons, Secretaris
Penningmeester;
A. Valks van de K.A.B.; P. v. d. Sande
van de N.C.B.; Fr. Witteveen van de
Middenstandsvereniging; Joh. v. Oerle
van de Werkgeversvereniging; D. van
Diepen ·van St. Adelbertusvereniging;
Mej. Th. Cöpp, Directrice van de Huis
houdschool; F. Verhagen, Moderator,
Kapelaan van St. Petrus.
De Mater-Amabilis-school groeit uit tot
een . waarachtige Meisjesgemeenschap,
geleid en gevormd door vrouwelijke leid
sters en leraressen. 
De sfeer van vertrouwelijkheid en open
hartige oprechtheid zal hierdoor zeer 
zeker winnen. 
Vandaar dat de dagelijkse leiding van 
de school is toevertrouwd aan: 
Zr. A. v. d. Meyden, Algemeen Leidster 
v. d. M.A.-school; Mevr. C. v. d. Laar
Susante, Secretaresse, M.A.-school; Mej.
J. v. Haaren, Secretaresse, M.A.-school;
Mej. N. Krekelberg, Parochiële werkster
H. Hart-parochie; Mej. E. v. d. Ven,
Parochiële werkster St. Petrus-parochie -
Mej. H. v. d. Laar die vooral de paro:
chie v. d: H. Theresia en de inwoners
van Gemonde, die tot de gemeente Box
tel .behoren zal verzorgen.
De. gemeente Boxtel bezit ongeveer een 
1200 meisjes van 17 jaar en ouder die 
in aanmerking komen voor deze Mater
Amabilis-school. 
Een enorm aantal, zodat een degelijke 
voorbereiding en een goede staf van 
medewerkers en medewerksters niet 
overbodig is. 
Met grote zorg zal het Bestuur van de 
Mater-Amabilis-school de leerkrachten 
voor deze levensschool uitzoeken. 
Reeds verscheidene besprekingen zijn 
hierover gevoerd. 
In principe hebben reeds medewerking 
toegezegd: Pater v. Kaam als godsdienst
leraar. Deze priester heeft speciale stu
dies gemaakt voor de M.A.-school en is 
verbonden aan de school in Oss en 
Gemert. 
Als medicus heeft in princiep zich be
reid verklaard: Dr. Aussems, Directeur 
van de geneeskundige dienst uit TIiburg. 
Besprekingen over de andere leerkrach
ten zijn nog steeds gaande. Van de goe
de leerkrachten hangt immers het slagen 
van de school voor een groot gedeelte 
af. 

De plaats van de school. 
De leerlingen die zich opgeven voor de 
Mater-Amabilis-school worden verdeeld 
in groepen of klassen van 20 leerlingen 
ongeveer, waarover een groepsleidster 
wordt aangesteld. 
Elke groep of klasse krijgt 4 uur les per 

'week hetzij in één keer in de middag
uren, hetzij 's avonds in de avonduren. 
De practijkklassen voor de Mater-Ama
bilis-school worden gegeven in de daar
voor ingerichte kook- en naailokalen, 
die in Boxtel bestaan en welke aan de 
eisen daarvoor voldoen. 
Wij verwachten een 300 à 400 leerlingen 
bij de aanmelding zodat voor verschil
lende groepen nog ruimten en lokalen 
zullen moeten worden ingericht. De be
doeling is om deze lokalen zo gezellig 
mogelijk naar huiskamermodel in te 
richten. 
De aanvang en duur van de school. 
De school begint met September dit 
jaar! en duurt tot en met April van het 
volgende jaar. 
Dit is het eerste leerjaar. Elk leerjaar is 
een afgerond geheel met een eigen plan 
een eigen gedachte-inhoud. Na elk leer
jaar wordt een diploma aan de leerlingen 
uitgereikt. 
De gehele school duurt drie jaren, tel
kens in de wintermaanden, terwijl in de 
zomermaanden aparte cursussen worden 
gegeven en uitstappen worden georgani
seerd. 
Ook al kunt U niet de hele schoolcur
sus afmaken, dan kunt U toch voor een 
jaar meedoen! Velen echter zullen blij
ven komen ook de volgende jaren. 
In elk schooljaar worden drie feestavon• 
den ingelast, die door de algemene 
leidsters met de groepsleidsters samen 
worden voorbereid. 
Het is ook wenselijk om een goed gelei
de dansavond met de leerlingen der 
school en genodigde jongelui in te rich
ten. 
De school draagt het kenteken van blij
heid en waarheid. Oe verhouding v;:,r. 
leerkracht en leerling ligt dus heel an
ders dan in welke andere school. Het 
gaat er gezellig naartoe en tegelijk wordt 
met een grote openhartigheid over alle 
levensproblemen gesproken. 
Het eerste leerjaar worden door de leer
lingen dan ook ontzettend veel vragen 
gesteld; haast eindeloos! 
Er is dan ook aan de school een vragen
bus verbonden, waarvan druk gebruik 
wordt gemaakt. Deze vragenbriefjes zijn 
ongetekend of met schuilnaam getekend. 
Heel de school ademt frisheid en blij
heid en het is juist ook de bedoeling 
deze sfeer te scheppen. 
Op een andere plaats in dit blad ziet U 
het leerprogram van het eerste leerjaar 
uitvoerig besproken. 
Beste m€:isjes van Boxtel en omgeving, 
wil de school met September kunnen 
starten, dan is nodig dat U zich nu al 
reeds opgeeft. Voor 1 Maart a.s. immers 
moet de begroting en het aantal leet lin
gen bekend ziin. U vindt in dit blad een 
aanmeldingsformulier. Vul dat in en be
zorg het bij een van de leidsters: 
Zr. v. d. Meyden, Clarissenstraat 17;
Jo van Haeren, Clarissenstraat 7; Mevr. 
Toos v. d. Laar-Susante, Breukelsestraat 
32; Nan Krekelberg, p.a. fam. v. d. 
Broek, Baroniestraat 39; Leen van d. 
Laar, Molenstraat 92; Bets v. d. Ven, 
Rechterstraat 12. 
Wacht U niet langer met U op te ge
ven. Voor het Bestuur van de school 
is dit heel erg belangrijk. 
Het schoolgeld mag voor niemand een 
bezwaar zijn. U kunt dat eventueel met 
de leidsters bespreken. 

F. Verhagen.

Een Mater,Amabilisschool 
voor Boxtel en omstreken, 

in 1951 nog! 
Ja, dat is de goede, de juiste oplossing! 
Het verwondert U misschien, dat ik dit 
artikeltje begin met een zin, die op het 
eerste gezicht beter op het einde kon 
staan. Toch deed ik het niet zonder op
zet. Het is n.l. de conclusie, die zich on
weerlegbaar aan U presenteert, als U 
niet langer dan dertig minuten hebt ge
luisterd naar de vrouw, die het Mater
Amabiliswerk heeft gemaakt en het in 
ongelooflijk korte tijd tot bloei wist te 
brengen. Mejuffrouw Schouwenaars weet 
met een heilige eenvoud en met onont
koombare zekerheid haar toehoorders te 
overtuigen en te winnen voor haar 
levenswerk, de oprichting en uitbouw 
van Mater-Amabilisscholen. Zó is het 
mij vergaan, als vele anderen; wij heb
ben gevoeld en ingezien: dit is wat wij 
nodig hebben in deze tijd en in deze 
omstandigheden. 
De Mater-Amabilisschool kan de gewel
dig belangrijke taak vervullen om de 
vele jonge meisjes, die vrijwel onvoorbe
reid en op goed geluk (helaas dikwijls 

ROND DE MATER-AMABILIS 

,,Levensakkoord, levenseenvoud, waar
heidsliefde: drievoudige bron van frisse 
blijheid. 
Het gemoed, waarin deze pijlers stevige 
grondvesten w�rden, straalt de weelde 
uit• van de verloste mens. 
Zijn blik is helder, zijn glimlach is fijn, 
zijn woord is opwekkend, zijn daad is 
fris. 
Er is zoveel verschil in de lach van jonge 
mensen. 
Er zijn zoveel, die glimlachen. De glim
lach van de mens is in aanzienlijke mate 
het portret van zijn zieleadel. 

De glimlach van de jeugd zegt al te 
duidelijk, in hoever de opvoeding slaag
de in haar poging. 
De echte glimlach, van binnen uit, is 
geen oppervlakkigheid: hij is sterkte, in
nerlijke verovering, uitgepuurde waar
heid, liefde en trouw. 
De glimlach der beminnelijkheid, zoals 
deze ons toestraalt in de schoonste der 
vrouwen, spreekt van diepe eerbied, eer
bied voor God, eerbied voor de mensen, 
voor ieders persoonlijke levensroeping 
met die eigen tint, door geen buiten
staander ooit helemaal te bevroeden. 

De echte glimlach is steeds begeleid door 
een innerlijk knielen. Hij ontluikt in dee
moed, in zinvolle offervaardigheid, die 
slechts ook te houden is in een klimaat 
van geloof en godsvrucht". 

M. C. Schouwenaars.

Zo tekent de stichteres der Mater-Ama
bilis-school de grondgedachten van haar 
program. 
Zo staat dit ook getekend op het prach
tige beeld van de Lieve Vrouwe van
Maastricht, de bakermat van deze prach
tige moderne levenschool voor onze 
oudere meisjes. 
Schoon is dit ook uitgedrukt in dit ont
werp van een Brabants kunstenaar dat 
hier is afdrukt. 
Het gezicht van het· meisje verlangend 
starend naar het ontluikend leven, rein 
en sterk, met een heilige schroom ge
�preid over haar jong gezicht. Het beeld 
der Moeder Gods in haar onmiddellijke 
nabijheid als een heilige schutse en de 
uitdrukking van haar levensideaal. 
De duif als beeld der zuiverheid met in
haar bek het kruidje-roer-me-niet als uit
drukking van haar innerlijke maagde
lijke terughoudendheid. 
Aan de voeten van het beeld liggen ge
spreid de nederigheid - het viooltje -
het geloof - het kruis met de slang en 
de hoop - het Godsvertrouwen, ver
ankerd in de Moeder Gods. 
In het verdere perspectief, op de achter
grond de plaats van het meisje en haar 
levensroeping - de werkplaats, het fa. 
briek - de verpleging, het klooster. 
Dit alles is de samenvatting van heel
de Mater-Amabilis-gedachte in een 
beeld, scherp en fijn getekend, uitgezegd. 

"De moderne meisjesschroom moet een 
fijn opgevoede verstandelijke geschraag
de en met het gemoed doorvoelde eer
bied zijn voor de waarde van de men, 
in man, vrouw en kind. Voor het ge
doopte meisje wordt het een uitgespro
ken en diep gelovige eerbied voor de 
tempel Gods, die zij zelf is en die ook
anderen zijn. 
Ook dit aspect van het ideaal der Ma
ter-Amabilis-school vindt een wonderè 
aantrekkelijkheid in de figuur van 0. L. 
V,·ouw. Immers, tussen haar Onbevlekte 
Ontvangenis en haar Ten Hemel-Opne
ming ligt de oneindig geschakeerde 
reeks van de hoge volmaaktheden, Haar 
door de H. Drieëenheid geschonken, 
waarop het gedoopte mensenkind nooit 
uitgekeken raakt. 
De cursisten van de Mater-Amabilis
schooi mogen dus bewonderen, blijven 
bewonderen, in groeiend besef van wat 
gedoopte schoon-vrouwelijkheid is. Dat 
leert haar knielen in geest van geloof. 
Want de �iep-christelijke levenstijl, die 
de school wil bijbrengen, vindt zijn laat
ste gronden in het mysterie van ons 
vergoddelijkt leven in Christus". 

(M. C. Schouwenaars). 

ongeluk) het leven ingeduwd worden, in 
de voornaamste periode van hun leven 
de hulp te geven, die zij zo dikwijls 
moeten missen. 

Meisje, luister eens 111 
Het kan niet sterk genoeg benadrukt 
worden, hoeveel goeds er van de Mater 
Amabilisschool kan uitgaan. 
Welk een verlichting betekent het voor 
de verantwoordelijkheid van de ouders 
van onze jonge meisjes, dat zij gerust 
kunnen zijn over hun dochters, voor zo
ver hun verantwoordelijkheid gaat. Wel
nu, wanneer een meisje deel neemt aan 
de Mater Amabilisschool, kunnen de 
ouders gerust zijn, omdat zij dan men
selijkerwijs gesproken hun verantwoor
delijkheid voor de moeilijkste jaren der 
jeugd op de juiste wijze aan de school 
konden overdragen. 
Hoe overtuigd wist Mejuffrouw Schou
wenaars te vertellen ook over de vreug
de, waarmee de meisjes zelf op de 
school zijn en er tot iedere prijs willen 
blijven. Hoe zij er thuis geraken en 
vriendschap ontmoeten, zoals zij wel
licht nimmer vermoed hadden. De 
levenswijsheid, die aan de meisjes op de
goede manier wordt bijgebracht, blijft 
van onschatbare betekenis voor de toe
komst. 
Wanneer men door positie of werk veel 
in aanraking komt met symptomen van 
de sfeer op fabrieken en in werkplaat
sen; wanneer men uit rapporten en ver
halen het gedachteleven en de uiting 
daarvan in woord en daad van onze 
vrouwelijke arbeidersjeugd leert kennen, 
dan is er werkelijk reden voor de ver
zuchting: konden wij er toch iets aan 
doen om deze mede-mensen het schone 
te leren kennen van een evenwichtig en 
goed leven; konden wij er toch iets op 
vinden om hen de kans te geven om niet 
te moeten afzakken naar een peil, dat 
hun bij gebrek aan beter weten, als ge
\voon voorkomt. 
Ik ben er van overtuigd, dat de Mater
Amabilisschool hèt middel is om hier 
verbetering in te brengen. Het doet mij 
dan ook groot genoegen, dat Boxtel in 
September 1951 met deze school startèn 
zal. Zij verdient ten volle ieders steun 
en medewerking. 
Moge zij een prachtig succes worden! 

Drs. M.A.M. van Helvoort.

Ge hebt al gehoord over de plannen tot 
oprichting van een "Mater Amabilis" -
school in Boxtel. 
Ge hebt al bij. uzelf willen vaststellen 
wat deze school aan inhoud zal bezitten. 
En ge hebt, ieder naar eigen inzicht en 
karakter, uw conclusie getrokken, voor 
zover als ge dit, met de gegevens waar
over ge beschikte, kón doen. 
Vandaag zal de krant U wat meer over 
de "Mater Amabilis"-school vertellen. 
Het programma, de theoretische leerstof 
en de practische cursussen zullen U
zeker wel aantrekkelijk voorkomen. 
En de doelstelling? 
Ja dat is nou precies de kern van de 
zaak; - de vorming tot een katholieke, 
harmonisch-vrouwelijke persoonlijkheid, 
waarin de vrouwelijke beminnelijkheid 
een zeer grote plaats inneemt. 
Daar staat het! Maar zelden heb ik zo
veel schone woorden in een zin bij el
kaar gezien. 
En de betekenis is zó mooi, dat we 'ns 
woord voor woord moeten napraten, om 
er nog meer van te genieten. 
VORMING - Ja wat is dat nou? Je 
zou kunnen zeggen: vorming is "iets" 
brengen in een bepaalde vorm. Men kan 
vormen, omvormen, hervormen, misvor
men. Men kan dit doen door kneden, 
persen, buigen, gieten, snoeien, knakken 
en breken. 
Wij kennen allen mooie en lelijke dingen 
om ons heen. 
Wij kennen allen, mooie en mindermooi 
gevormde karakters van mensen om ons 
heen. 
Wij kennen zwakke en sterke persoon-
lijkheden.. 
We horen praten van "massamens" en 
,,mensen boven de middelmaat". 
En diep in ons komt het verlangen op 
om mensen van betekenis te zijn, om ge
lukkig te worden en anderen gelukkig 
te maken. 
En de besten van ons weten dit te berei
ken in een levensstaat waartoe God hen 
roept. Of dit het huwelijk is, of het 
kloosterleven, of het leven in een be
roep, wij kunnen allen gelukkig zijn en 
gelukkig maken ieder op zijn eigen
plaats. 

We moeten leren "gelukkig" te zijn en
we moeten ons daartoe vormen.
KATHOLIEK - Wat zijn wij Katholie
ken bevoorrecht in ons leven. 
Wij mogen dagelijks gebruik maken van
de meest krachtige middelen om geluk
kig te worden en te zijn; en dat te blij
ven duizend, tienduizend, honderddui
zend jaar, een eeuwigheid. 
Wij smeden aan een geluk dat blijvend 
is, en wij smeden in het vuur van Gods 
genaden. 
De waardering van die genaden moet 
ons en vooral jonge mensen worden bij
gebracht. 
Wij moeten onze katholieke Godsdienst 
kennen. 
Wij moeten onze Godsdienst beleven. 
We moeten katholiek zijn in woord en 
daad. 
"Kunnen we dan Katholiek koken? was 
een ondeugende vraag op een van de 
leidsters-cursussen gesteld. Ja, zeker was
het antwoord, door te koken in dienst 
van het gezin, met zorg, met liefde, zui
nig en goed, met waardering voor het
geld door de man verdiend. Uitgezochte 
verfijnde dure lekkernijen klaarmaken, 
ofwel slordig, onachtzaam, het eten laten 
bederven in deze tijd, is tegen de chris
telijke naastenliefde, dus niet Katholiek. 
Gaan we door met onze beschouwing, 
dan komen we bij het begrip: 
HARMONISCH - Wat is een harmo
nisch gevormde persoonlijkheid? 
Een harmonisch meisje is een meisje dat 
innerlijk in overeenstemming is met 
haar uiterlijk en met haar omgeving. 
Een harmonisch meisje is waarheidslie
vend, wil "waar" zijn in haar denken, in 
haar oordeel, in haar spreken. 
In dat woord harmonisch is eigenlijk het 
hele opvoedingsmotief van de "Mater 
Amabilisschool" vervat. 
Een harmonisch meisje gaat accoord met 
zichzelf, met de omstandigheden waarin 
God haar geplaatst heeft, met God. 
Levensaccoord - Levensaanvaarçing. 
Na levensaanvaarding, die voortdurende 
training vraagt, en die stilaan alle inner
lijke gecompliceerdheid wegwerkt, komt
men tot Jevenseenvoud.
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De levens eenvoud brengt tot waarheids
liefde en over deze 3 étappes komt men 
tot de blijheid. 
Blijheid is geluk. Een blij mens is bemin
nelijk en beminnelijkheid is Liefde met 
een hoofdletter - is bovennatuurlijke 
liefde. 
En bovennatuurlijke liefde uit zich in 
stralende "beminnelijkheid". 
De verre navolging van onze Hemelse 
Moeder, de "Mater Amabilis". 

Het was einde '47 dat we voor het eerst 
van deze katholiek!! jeugdvorming 
hoorden. 
Het was op een bijeenkomst van ver
pleegsters en sociale werksters, die uit alle 
delen van het land gekomen waren om 
de problemen van het werk voor de 
:zedelijke volksgezondheid te bespreken. 
Allen werkten wij toen onder de meest 
ongelukkige vrouwen en meisjes die hun 
liefde en geluk, hun eer en gezondheid 
hadden verspeeld in de moeilijke oor-
logsjaren. , En wij zochten naar middelen om dit 
droevig verval te stuiten. 
Hoe waren deze meisjes te heipen? Hoe 
waren ze gevallen? 
Het was omdat ie met hun behoefte 
naar geluk, de verkeerde weg genomen 
hadden. Deze meisjes hadden niet ge
leerd zich te trainen, gingen niet accoord 
met hun plaats in het leven, konden niet 
wachten. 
Zij kenden niet genoeg van de Gods
dienst en de middelen die ons daar ge
geven worden om staande te blijven. 
Zij kenden geen hescha�fd plezier, geen 
huiselijke genoegens, geen sport, geen 
kunstgenot. 
Zij hadden bovendien ook nog geen ver-

standige ouders die berekend waren voor 
hun taak, en hun kinderen op de grote 
levensproblemen hadden voorbereid. 
De kinderen waren hun ontgroeid, om
dat de ouders nooit door scholing op
merkzaam waren gemaakt voor moeilijk
heden van de jeugd. 
En zij hadden niet het vermogen hun 
kinderen aan huis te binden. 
Toen vertelde zuster S. over de Mater 
Amabilisschool te Maastricht. 
Wat daar bereikt was onder de meisjes 
van alle standen. 
Daar wilden we meer van weten. Vooral 
de protestantse collega's uit het Noorden 
waren enthousiast en schreven direct 
naar Mej. Schouwenaars om meer te 
weten te komen over dit prachtige pre
ventieve werk. 
Bereidwillig kwam Mej. Schouwenaars 
voor een bespreking met de werkcom
missie naar Roosendaal; en later nog 
eens voor sociale werksters en belang
stellenden naar Utrecht om de organisa
tie van dit opvoedingswerk uiteen te 
zetten. 
Haar werk vond weerklank vooral in dit 
gezelschap die zo dikwijis de tegenhan
ger van de "beminnelijke harmonische 
vrouw" te zien krijgen. Maar ondanks 
al het nare en onharmonische dat we 
zo van nabij meemaakten, durven we te 
geloven in het opvoedingssysteem van 
de "Mater Amabilis" die de meisjes zal 
vormen tot blijmoedige en vaardige 
dienstbaarheid, die voert tot geluk in 
elke levensstaat. 
En het verheugt mij, als echte Boxtelse, 
zo intens dat ook onze meisjes van deze 
schone vormingsschool kunnen profi
teren. 
Het zal ten goede komen in haar eigen 
leven, in het leven van haar omgeving • 
straks in het leven van haar eigen gezin 
en later weer het geluk van haar kinde
ren beînvloeden. 
Moge de Boxtelse "Mater Amahilis"
school de zegen van haar Hemelse Be
schermster ondervinden. 

Zr. A. v. d. MEYDEN, 
Alg. Leidster. 

Een school voor het leven 
"Op school heeft de meester me �!tijd gezegd 
Kind, heb ik alles goed uitgelegd? 
Vraag maar vrij-uit asjeblief. 

De school is er nog, en de meester is God: 
Vraag maar vrij-uit: is Zijn wens en gebod 
God heeft de vrager lief!" 

(Naar J. F. Celliers). 

Wat een weldaad voor de jonge mens, als hij het volle vertrouwen 

kan geven aan een oudere, die goed is en levenservaring heeft. 
Wat is het fijn, als het kind frank en vrij durft vragen! 

Vol eerbied voo.r het rijpende leven· buigt zich de Ouder, luistert rus
tig en tracht te begrijpen. Een nieuwe mens zoekt en tast naar zijn 
plaats in de wereld. Soms weet hij niet zich uit te drukken. Maar hij 

schaamt zich niet over z'n stunteligheid. De jongeman, het meisje, 
voelen, dat hun moeilijk gevormde woorden weerklank vinden in een 

hart, dat meetrilt en bemint. 

De liefde, zegt Paulus, 
is over de waarheid verheugd. 
En de waarheid, zegt Christus, 
zal U vrij maken! 

Wat zou er een ellende minder zijn, als 
de opvoeders dit woord van de Meester 
eens goed overdachten. Hoeveel onge
lukken minder in jonge levens, hoeveel 
:ziekten minder, gevolgen, die jaren en 
jaren kunnen door-woekeren. Denken 
we slechts een ogenblik aan al de vragen 
over het levensgeheim. Welk een kracht, 
welk_ een ideaal kan de jonge mens vor
men, als hij weet, wat het ouderschap 
betekent: de eerbied voor zijn ouders, 
het zelfrespect, een heilige ijver over de 
grote taak, waartoe God den mens 
roept; een grotere rust in de rijpingsja
ren en sterke muur tegen de vele mo
derne gevaren. 
Met het antwoord op zulke vragen be
gint ook de Mater--Amabilisschool. Niet, 
dat deze school zou staan in het teken 
van sexuele voorlichting. In de verste 
verte niet. Maar gewoonlijk begint in 
het kind het wantrouwen tegenover de 
oudere juist naar aanleiding van moei
lijkheden op dit gebied. Is het niet zo,, 
dat voor het meisje van zeventien, hier 
de meest brandende vragen liggen. Dat 
is de eerste waarheid welke haar vrij kan 
maken. Vrij van veel angst, schuwheid, 
wanbegrip en laag-hij-de-grondse opvat
tingen. Bereid om te leven naar de op
gave, welke God haar in haar lichaam 
heeft meegegeven. 

"Weet ge, dat uw lichaam 
een heiligdom is van Gods Geest, 
Die in u woont? Verheerlijk 
dus God in Uw lichaam." 

(Paulus). 

De vrouw is van nature - veel meer 
dan de man - verbonden met de na
tuur en het levensrhithme. Haar geest is 
meer gericht op het concrete en per
soonlijke. In haar is meer eenheid tus
sen lichaam en geest. Voor een vrouw 
betekent het vrouw zijn veel meer, dan 
het man zijn voor de man, zegt men 
men terecht. 
De grondlegster van de Mater-amabilis
school, Mejuffr. C. Schouwenaars, heeft 
lange tijd naar een goede opvoedings
methode voor meisjes gezocht. Na veel 
proberen heeft ze een stijl gevonden, 
welke zij zelf helemaal geslaagd vindt. 
Hierin kan n.l. het meisje zich zelf 
zijn en blijven, óók met haar meisjes
lichaam; óók in haar vrouwelijken aan
leg; óók wat haar vaardigheden betreft 
en haar houding tegenover de gemeen
schap. 

Ja, ik wil! 

Als je dit hoort, denk je direct aan een 
trouwplechtigheid. Zo begint het avon
tuur van het huwelijk. Men heeft de 
ander leren kennen en liefhebben, men 
aanvaardt hem met zijn goede eigen
schappe11 en zijn gebreken, hélemaal. 
Men durft het leven met hem aan. Elkaar 
helpen, beter maken, gelukkig maken, de 
Goddelijke opgave volbrengen. 
. ..... Wilt ge gedoopt worden?", vraagt 
de priester aan de dopeling. 
Ja, ik wil", luidt het antwoord. En het 
levensavontuur met de Christus begint. 
De Christus durft z'n leven onvoorwaar
delijk aan Christus te geven. 
De grondslag van elk gelukkig leven, 
van al wat echt goed en vruchtbaar heten 
mag, is het levens accoord. Het kan voor 
veel lezers tamelijk onnozel lijken, en 
toch is het van onschatbare waai-de voor 
een mc'lsenkind, wanneer het diep-ge
meend kan uitroepen: Ik leef, en God 
dank: ik weet, waarvoor ik leef. Het 
kind gaat accoord met God. Het aan
vaardt het leven, zoals Hij het geeft en 
toelaat. Het leven met zijn mooie ogen
blikken, met z'n tegenheden, het vluch
tige geluk, de arbeid, de walging, de 
zwakheden. De mens wordt een persoon, 
die zich zelf bezit. Die weet, dat hij een 
eigen ziel en een eigen taak heeft. Het
meisje aanvaardt volledig haar roeping 
van vrouw te zijn. En ze wéét, wat dat 
betekent. Ze aanvaardt haar eigennaar
dighedcn: ze heeft haar zwakke kanten, 
ze komt uit een bepaald milieu met zijn 
lichte kanten en schaduwzijden, van 
ouders met hun menselijke gebreken. 
Misschien ondervindt ze de gevolgen 
van haar zonden, misschien is ze neuro
tisch aangelegd of door omstandigheden 
geworden, of is ze verkeerd opgevoed: 
Wat er ook van zij: nu kan ze de wer
kelijkheid goed onder ogen leren zien; 
het credit en debet van haar jonge leven, 
maar ook haar jeugd, welke een rijpe 
belofte inhoudt voor de toekomst. 
Zij zal van haar leven maken, wat ze 
er van maken kan: met Gods genade. 
Want zij is christinne. 
Wat is haar taak? Wat moet ze zijn? 
Wat verwacht God van haar? Hij ver
langt dat zij een beetje op háár manier 
zal zijn, wat Zijn Moeder voor Hem 
is geweest. 
Wat een perspectief! 
Maria is het meest volledige vrouwe
lijke beeld van Christus. Hoog en schoon 
rijst haar lichtende gestalte voor ons op. 
Vol bewondering beschouwt het meisje 
de Mater Amabilis: de Beminnelijke 
Moeder. 

De goede lijn 

Eenvoud! Dat wil zeggen, dat er één lijn 
door heen loopt, die alles opwaarts 
stuwt. Als er lijn zit in een mensenleven, 
worden alle gebeurtenissen en belevin
gen opgenomen in de opwaartse bewe
ging naar God, gelijk de pogen en beel
den, de zuilen en kantelen van een Go
tische kathedraal. 
Eenvoud wil zeggen, dat men zich zelf 
beheerst, dat men zich laat leiden door 
één idee, wat zo wijd en groots is, dat 
daarin al het andere een flinke plaats 
krijgt. Bijvoorbeeld: Zie de dienstmaagd 
des Heren: Daarin past Maria's Maag
delijkheid, haar moederschap, haar lijden, 
haar vreugde en kroning. 
Door Haar eenvoud is Maria de Ivoren 
Toren, waarover Dr. Jac de Vreese zo 
mooi schrijft in het bekende boekje: De 
Zonnige Kant. 
Door de eenvoud komt het meisje in het 
bezit van de vrouweliike schroom, welke 
haarhaar sterk en schoon maakt. Me
juffr. Schouwenaars noemt dit een bizon
dere opdracht in deze tijd. 
Door de eenvoud wordt alle klasse- en 
standenverschil overbrugd of liever ge
milderd. 

"Houdt van ons verre: alle waan 
en veel bekrompen klachten 
We willen n.iast elkander staan 
met grote open harten". 

(Micro-reeks no. 8) 

"ledermeisje is zich bewust, dat ze 
meesteres is over haar lichaam en ziel. 
Ze weet dat niemand hier iets met ge
weld kan eisen. Ze beschouwt het als 
haar goed recht, zich niet overal en aan 
iedereen te geven. En toch leeft diep in 
ieder meisje bijna onbewust het vermoe
den: ik ben er met een bepaald heilig 
doel. Ik behoor me zelf, maar om me 
eens helemaal te kunnen geven. En daar
om is de diepste ondertoon van haar ge
voel een alles overheersend verlangen 
naar de vervulling van dit geheim. Dat 
verlangen maakt haar onrustig en blij, 
doet hunkeren naar tederheid, brengt 
haar in gestadige beweging tussen over-
gave en terughouding. 

\ De sterke volwassen vrouw heeft dit 
overwicht gevonden. Het leeft als een 
diep geheim in haar zelf. Ze is daardoor 
toegankelijk voor iedereen, die haar met 
een zuivere bedoeling nadert. Ze kan 
geven met rijke milde hand aan ieder 
die warmte en goedheid behoeft. -
Maar het is alsof een onzichtbare muur 
haar omgeeft, een muur, die een onver
biddelijk halt gebiedt aan wie haar ge
heim verstoren wil". (Dr. Sis Heyster). 
Ware eenvoud maakt de mens mooi. 
De grootste èn de kleinste wordt aan
trekkelijk door de eenvoud. 
Zij brengt rust in het mensenleven. 
Daarom kennen alleen het kleine kind 
en de echt volwassen mens de eenvoud. 
Want eenvoud is waarheid. Het kind is 
vanzelf waar: het geeft zich zoals het is. 
Maar de groeiende mens moet de waar
heid veroveren. Het is iets geweldigs om 
altijd waar te zijn. Daar is genade voor 
nodig, ondervinding en strijd en óók 
een goede leiding. Ik zou daarover veel 
kunnen schrijven, doch dan schiet ik 
mijn doel voorbij. Ik wil alleen spreken 
over de grondslagen van de nieuwe 
stichting. 
Alleen nog dit: 
De eenvoudige is niet eenzijdig: hij kent 
z'n beperktheid en zijn waarde, staat 
open voor alles wat Goed is en schoon. 
En dan: de Brabantse eenvoud! 
De Brabantse eenvoud is sober. Zo was 
het tenminste tot nu toe. Maar de mode 
is machtig. Zij maakt velen tot levenloze 
poppen. Als je eens goed nadenkt over 
de vervlakkende tijdsgeest, dan zal je het 
grote gevaar bemerken. De menselijke 
persoon gaat er langzaam maar zeker 
aan ten gronde. Maar één voorbeeldje. 
De vrouw wil graag aantrekkelijk zijn. 
Is het niet tragisch, dat vele Brabantse 
meisjes zo onder de dwangheerschappij 
van de mode staan: de mode, welke 
zelfs het originele en persoonlijke van 
het mensengefaat gaat misvormen tot het 
karikatuur van een filmster-prototype? 
Dat is geen eenvoud. !-!et is chablone. 
Het is de steriele lelijkheid van een mas
saproduct. 
De echte lichamelijke schoonheid heeft 
genoeg aan zich zelf! Ze bestaat niet uit 
een lief gezichtje. Maar ze is geheel het 
meisje, dat waarlijk goed is en kuis en 
soepel van lichaam. Zulk een schoonheid 
is altijd symbool geweest van de meest 
verheven waarden. 
Pompeuze kleren, schminken en poeders 
komen overgewaaid uit het Zuiden. In 
Brabant draagt men eenvoudige kleding, 
welke het lichaam niet hindert; en ge
bruikt men :zeep. Zó 

Zonder wufte poeders 
zonder valse lok in het haar 
schoon gelijk Uw moeders 
over dertig jaar. 

(René de Clercq). 

Wat is waarheid ? 

"Zo het opgroeiende meisje er niet toe 
geraakt een echte afkeer te hebben voor 
al wat onwaarheid is; zo ze er niet toe 
komt om diep beschaamd te zijn over 
haar eigen leugens...... dan is het 
schoonste gedeelte van de opvoeding in 
deze jaren verwaarloosd" 
Zo begint Mejuffr. Schouwenaars dit 
onderwerp te bespreken in "De proble
matiek van het Jonge Meisje". Opmer
kelijk is dat Z. H

.., 
de Paus daar ook her

haaldelijk en met nadruk op terugkomt. 
Waarheid in de godsdienst. 
Waarheid in de verbeelding, gevoelsle
ven, de wil, de houding, het woord en, 
de daad. 
Eerlijkheid tegenover de problemen der 
vrouwelijke kiesheid. 
De saaie plicht leren doen met moed, 
geen halve kennis, waar héle geboden is, 
het succes in eenvoud aanvaarden, het 
goede in anderen willen erkennen, geen 
toegeven aan schijncultuur der vrouwe
lijke uiterlijkheid, maar de frisse charme 
der ongekunstelde verschijning. Het 
meisje moet van verbazing stil zijn ge
weest voor het Licht van de waarheid. 

En ze moet tevens aangevoeld hebben 
dat het hier gaat om alles of niets, om 
diepte of oppervlakkigheid, om vrijheid 
of slaafsheid. 

Beter dan 

de beste tand-créme 

Je ziet ooit van die snorkende reclames 
over tandpasta. 'n Meisje met haar 
mondje grimmig dichtgeknepen: alles is 
stuurs en donker aan haar. Daaronder 
hetzelfde kind, dat twee prachtige rijen 
tanden laat zien in een bekoorlijke glim
lach. Wat een kracht schuilt er toch in 
dat wonderlijke crême. Eventjes poetsen. 
En alles straalt. Héél het meisje is een 
lichtende glimlach. 
De reclame is voortreffelijk. 
Je tanden poetsen is hygiënisch. 
Maar of er een tovermiddeltje bestaat, 
wat zo ingrijpend werkt? 
De glimlach kan het teken zijn dat een 
mens in het blijde bezit is van zijn 
levensroeping. Deze glimlach is lang
zaam opgegaan over dat vrouwengelaat. 
Een teken van geluk. Het moest ver
overd worden ten koste van veel strijd 
en soms veel tranen. 
De lach kan het teken zijn van een blij 
aanvaard offerleven. God bemint de 
blijde gever. 
Deze fach kan 't teken zijn van optimis
me, van het christelijk vertrouwen, diep 
en ongeschokt, in Gods vaderliefde. Dan 
is hij een kracht. 
Zo kan de lach het teken zijn van moe
derweelde, van het mooiste wat een 
meisje, een vrouw, een moeder aan an
deren kan meegeven. Door levensaan
vaarding, eenvoud, waarheidsliefde kan 
de mens in bezit komen van het volle 
leven, het rijpe leven, de koninklijke 
zomer, de levensvreugde. -

Dit is de moeilijkste taak van ons 
vrouwen: 

Blijde te zijn 
Al onze dagen in rustig vertrouwen, 
Blijde te zijn 
Of we dingen soms anders wensen 
Of we teleurgesteld zijn in de mensen. 

Licht zal het leven in latere jaren 
moeite en strijd 
droefheid en rouw onze kinderen niet 

sparen 
Maar wat altijd 
in hun herinnering zal leven: 
dat is de blijdschap, die wij hun nu 

geven. 
Blijde te zijn, ook al daagt er geen 

morgen: 
iedere moeder, die dát heeft verstaan 
die heeft iets groots in de wereld 

gedaan! 
(Uit het Oraan v. d. Vereniging 
van Huisvrouwen te Soerabaja). 

De onbekende Factor 

Misschien ben ik erg vaag geweest. Het 
kan allemaal nogal zwevend lijken, dunkt 
me zo. De meesten horen liever van 
programma's met punt t en 2 en 3 enz., 
opsomming van allerlei organisatorische 
elementen, onderdeeltje voor onderdeel-
tje juist en precie? omschreven. 
Doch de "Toets der Critiek" kan tevre
den zijn. 

Ook als men alle vakken "van deze
school" beziet en de combinatie daar
van in het leerplan: ook dan is zij ge
slaagd. 
De redactie van het Tijdschrift voor 
Jeugdvorming (Dux) moet erkennen: 
De opzet der Mater-Amabilis-school 
alleen reeds is in staat om enthousiasme 
te verwekken. Waaraan men behoefte 
had en wat de school zo'n snelle ver
spreiding bezorgde, dat is de algehele 
vrouwelijke vorming, welke juist in de 
gewone scholen werd verwaarloosd. 

(Dux no. 2. 1951). 
Maar de Mater-Amabilis-school graaft 
veel dieper. En het was juist mijn taak 
om over de fundamenten daarvan te
schrijven. 
Het eigenlijke is beter uit te drukken 
door een idee dan door een programma, 
meer door beelden dan door woorden, 
juister door een gedicht dan door een 
programma. 
Dat komt, omdat het leven mislukt als 
het louter een aaneenrijging van bezig
heden is. 
Het leven moet een lied zijn 
een vuur dat brandt, verwarmt en licht 
een bron van vruchtbaarheid. 
De glans in de ogen, de bruuske bewe
ging, de klank van de stem: dat alles 
komt door de levende ziel. 
Het volle leven ligt voor ieder meisj� 
in haar uitgroei tot volwassen Christinne: 
in datgene wat een moeder in het ge
zin onvervangbaar maakte, wat haar de 
kern en de spil van haar familie doet 
zijn: het hart: het kloppende hart. 
Deze waarde is nu eenmaal niet in cij
fers uit te drukken. 
Deze waarde wordt niet gefabriceerd 
of uit de grond gestampt. Want het is 
een levenswaarde. In al wat leven is 
heeft groei tijd nodig. 
De waarde van de Mater-Amabilis
school kunnen we het beste aanduiden, 
door haar te vergelijken met de sfeer 
van een huisgezin. Daarom wordt er 
meer "geleerd" door het contact met de 
docente, dan door de leerstof zelf. 
De docente moet volwassen Christinne 
zijn en in haar eigen leven het ideaal 
van de Mater-Amabilis tot werkelijkheid 
maken. 
Dit is een reëele factor, en van het aller
grootst belang. Triomfantelijk roept 
Mejuffr. Schouwenaars uit, dat zelfs de 
economie, welke alleen met dorre cijfers 
werkt, een zeer voorname factor op 
haar eigen economisch terrein heeft ver
waarloosd: 
De economische waarde van de echtge
note en moeder v�n haar hand- en gees
tesarbeid is niet minder belangrijk 
dan de productie en het handelscijfer. 
Als opvoedster, als leidster van het ge
zin is de vrouw een niet te onderschat
ten stimulerende of ondermijnende fac
tor óók op het economisch terrein. 
Aan de moderne wereld, die ons vooral 
gehavend schijnt langs de kant van het 
hart, wil de Mater-AmabiHs-school men
sen schenken, die op een vatbare leef
tijd hun levensroeping leren kennen als 
een uitverkiezing Gods. Daarom rekent 
ze nog meer op het persoonlijk inner
lijk rijpen van de jeugd, welke aan haar 
is toevertrouwd, nog meer dan op het 
doelmatig verstrekken van de leerstof". 

(Dux 1951). 
Kapelaan H. Visschers. 

Rond het Program 
der Ma ter=::Ama bi I is�sch ooi 
De Mater:Amabilis-school is voor elk 
meisje bedoeld boven de 17 jaar. De
genen die dus dit jaar zeventien worden 
kunnen zich als leerling opgeven. Het is 
eigenaardig dat alle scholen hier in het 
Zuiden een rijke schakering van meisjes 
bevat uit allerlei standen. Bij de eerste 
oprichting melden zich vooral meisjes die 
reeds verkering hebben en zelfs van 
trouwplannen dromen. Zij voelen de be
hoefte en dè noodzakelijkheid des te 
sterker. 
Alle meisjes nemen er aan deel, juist 
omdat deze school het meisje aanspreekt 
in zijn diepste vrouwelijke wezen en 
haar een echt-vrouwelijke vonning geeft. 
Overal waar deze school werd geopend 
was de toeloop zeer groot, wel een be
wijs dat deze school in een leemte voor
ziet. 
Meer clan 10.000 meisjes in Nederland 
volgen deze school en zijn er innerlijk 
rijker door geworden. 
Wij verwachten op zijn minst voor de 
school in Boxtel een 300 à 400 leerlin
gen. Er zijn immers een 1200 meisjes 
die hiervoor in aanmerking komen. 
De school begint dit jaar in September. 
Doch nu reeds moet de opgave geschie
den, daar voor t Maart de begroting 
bij het Rijk moet zijn ingezonden. 
Meisjes van Boxtel wacht dus niet lan
ger. Tot Zondag 25 Februari kunt U zich 
opge\'en bij de Algemene Leidster, Se
cretaressen en Parochiële-werksters. 
Wellicht dat U later anders teleurge
steld moet worden omdat de school vol 
is!! 
De school bestaat uit drie winter-cursus
sen, welke ieder een afgerond geheel 
vormen en telkenjare ook besloten wor
den met een diploma-uitreiking. 
Het eerstè schooljaar duurt van Sep
tember tot April. Elke leerling krijgt per
week 4 uren les. 
Dit kan geschieden in twee les-avonden, 
telkens van twee uren ofwel in één ruk 
op een middag. 
Elk schooljaar heeft zijn kerngedachte,
zodat een geleidelijke groei en opgang 
wordt mogelijk gemaakt. 
De kosten van de school mag voor geen 
enkel meisje een bezwaar zijn en kan 
mondeling worden besproken met boven
genoemde leidsters. 
Het eerste schooljaar heeft als kernge
dachte: Het Kiud. In alle lessen, zo wel 
van de paedagoge als van de dokter 
en de verpleegster, als ook in de zang
les en godsdienstles wordt deze kernge
dachte vastgehouden en uitgewerkt. 
Ziehier in het kort het Leerprogramma

voor het eerste Leerjaar: 
GODSDIENST EN ZEDENLEER. 
GEWETENSVORMING aan de hand 
van een "volwassen" Godsbegrip. 
t ste les: Het juiste begrip van God. 
Hen een goed "volwassen" begrip bij
brengen over God, zó dat de meisjes
daarvan kunnen leven . 
2e les: De verlossende God. 
Het bevrijdende van ons geloof laten 
zien. De meisjes moeten weten; wat de 
rijkdom van dit verlossende geloof is. 
3e les: Gods geboden zijn de enige, vei
lige wegwijzers naar het geluk, hier en 
hiernamaals. 
4de les: Het 6, 9e, 5e en 4e gebod. 
Met als achtergrond het grote centrale 
geloofsgeheim, dat de gedoopte ziel een 
heiligdom van de Allerheiligste Drieëen
heid is en het lichaam een tabernakel 
van God. 
5de les: Het 7de en !Ode gebod. 
Zeer actuele geboden voor het meisje. 
Tevens het goddeloze communisme be
lichten. 
6cle les: Het 8ste gebod. 
De eerlijkheid als levenshouding. 
Recapitulatie van de hoofdinhoud der 
vorige lessen. 
De "Mater-Amabilis" als "Spiegel der 
Gerechtigheid". 
OPVOEDKUNDE. 
Doel der lessen is de persoonlijke vor
ming van de meisjes voor hun latere le
venstaak. Om dit te bereiken moet naast 
en veelal ook dóór het bijbrengen van 
opvoedkundig inzicht en een opvoedkun
dige houding, de zelfopvoeding van de 
meisjes in de hand worden gewerkt, een 
inzicht worden gegeven in haar eigen 
problemen en zo nodig, hulp worden 
verleend bij de oplossing daar
van. Dit laatste is vooral mogelijk door 
het beantwoorden van de in de vràgen
bus binnengekomen vragen. 
Psychologie moet in de twee eerste les
senreeksen slechts in zoverre gegeven 
worden als nodig is voor het opvoed
kundig doel der lessen. 
Eerste lessenreeks: 
Algemene kinderopvoeding. 
t. Inleiding: enkele grondbegrippen in

zake opvoeding.
2. De eerste kindsheid: 0-2 jaar.
3. De periode van 3-6 jaar: de vraag

periode, kleuterschool, de eerste klas.
4. De knapen -en meisjesleeftijd 7-14

jaar.
5. Idem.
6. Het meisje in puberteit en adoles

centieperiode.
(Vervolg programma: : Bijblad)
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In 't ANKER R.K. BOERENBOND 
BOXTEL Oorlogsschaden 

(alle soorten) 
worden in bebaudeling 
genomen door: 

HET ADVIESBUREAU 
VOOR 

De goedkoopste en 
fijnste Kaas 
Goedkope Eieren 
Chocolade Hagel 

70 et per 250 gram 

Zuivel- en Levensmiddelenbedrijf 
•t ANKER

Alg. Jaarvergadering 
op DONDERDAG 22 Febr. 
des avonds om half 7 precies 

in Café van Rooij. 
Agenda: Opening, Notulen; 
Jaarverslag I Rekening en ver
antwoording I Bestuursverkie
zing I Benoeming Kascontrole
commissie I Spreekbeurt door 
de Heer Van Laarhoven, Dir. 
Landbouwschool, onderwerp: 

ATTERIJEN

�OOR IEDER HOORAPPARAAT Wij kochten voor U een 
grote fabriekspartif 

te keur zuiver wollen 
OORLOGSSCHADEN 

Zitdagen van Dinsdag tot 
en met Vrijdag v.m. van 
9 - 12 uur in Café van 
Rooij, Baroniestraat 75,

te Boxtel, door: 

C. de Jong-van Kempen 

v. Hornstraat 12 

Schoenen duur? 
Voeding en Gezondheid van
het vee 1 Mededeling, Rond
vraag; Sluiting. 

Welk merk hoorapparaat u ook 
bezit, onze afdeling hoorapparaten 
kan u onmiddellijk aan batterijen 
helpen. Wij beschikken steeds over 
voldoende voorraad. 

Voor uzelf is het evenwel makke• 
lijker als u steeds enkele batterijen 
in reserve hebt. 

Aabédekens 
C. ESHUIS,

Leenhoflaan 6, Boxtel 175 X 225 
Ja! Maar toch kan uw kleintje 
nog leuke schoentjes dragen. 

Beëdigd Makelaar en Taxateur 
(Voorm. Ambten-. Weder
opbouw te Boxtel en Den 
Bosch). 

OMD U U BIJ ONS 
voordelige 

Slagerij J. van BOXTEL 
wordt Maandag 19 Febr. 

Ook andere onderdelen zijn altijd 
voorradig, terwijl reparaties door 
ons deskundig en snel worden uit
gevoerd. 

m ZALM 
ROSE 

Met Uw pijnlijke voeten 
Babyschoentjes 
vindt; g e h e e l  van LEER 

in wit, bleu en rose. 
ZIE ETALAGE. 

overgeplaatst 

van Molenstraat 40 

naar MARKT 21 

Onze afdeling hoorapparaten staat 
u gaarne met raad en daad ter 
zijde. Vraagt u ons gerust advies. 

BLEU 
CHAMPAGNE 
TEDDY en 
HAVANNA NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 

SCHOENHAND E L  De beste belegging VAN BOXTEL 
in EFFEN en F ANT ASJE 

HEIJMANS Medisch Gedipl. Voetverzorgster 
Ook aan huis te ontbieden B r e u k e l s e s t r a a t  

N.V. H.ANDELMIJ 
AFDELING HOORAPPARATEN

CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL 
TELEFOON 479 

welke wij tegen de speciale 
prijs kunnen aanbieden 

Voor verzorging uwer 

pijnlijke voeten naar 

PEDICURE 
WIES GE MEN Med. gedipl.

Tevens been- en voetmassage. 
Steunzolen naar maat etc. 

Tel. 296 Stationstraat 14 - Boxtel 

De laatste week ..... 

KAAS 
van 

a.c.vas
STATIONSSTRAAT 44 •TEL.527 

Voor Koos e'7 lh:S 
Fijne zure H.uing 71/2 cent 
Verse Vis 
aan concurrerende prijzen 

van 1 

Profiteer hier van. 

't Is weer 

dat de oude prijzen voor chemisch 
reinigen en verven berekend worden, 
loopt Zaterdag 24 Febr. a.s. ten einde 
PROFITEERT HIERVAN! 

BRILLEN 
Een afdoend middel ter vtrdwijning van 
gelaats- en jeugdpuistjes is: ,,IN DEN OOIEVAAR" 

Na die datum worden de nieuwe prijzen van kracht 

Chem, Wasserlj-Stoom,ermlJ ,,0 EN OR IE S" en Fijnstrijkinrichting 

F.P.v.Langen 
Stationstraat 62 

VAK.OPTICIËN 
Leverancier voor alle 

Ziekenfondsen 

,,PENICILLOID" 
Alleen verkrijgbaar bij: 

Drogisterij "DE VIJZEL"
MARKT 12 BOXTEL TEL, 462 

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

Boxtel - Tel. 232 

Parochie-Agenda 
2e Zondag van de Vasten. 
18 Februari 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11. De H. Mis van 
half 7 voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie; kwart vóór 8 
gel. H. Mis voor Gijsbertus Looymans 
en Frederica Peters; in de H. Bloedka
pel gel. H. Mis voor Harrie v. d. Wete
ring; om 9 uur gel. H. Mis voor Hen
drica Veroude; in de H. Bloed kapel gel. 
H. Mis voor Maria Loerakker-van Geel;
-om half 11 de Hoogmis als gez. mndst.
voor Wilhelmina Cordewinders.
Vandaag gaat in alle H. Missen de 2e
-schaal voor de bizondere noden van de
Nederlandse Bisschoppen, welke bizon
<ler in de milddadigheid der gelovigen
wordt aanbevolen.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Maandagavond om half 8 Congregatie.
Dinsdagavond om 8 uur godsdienstcur
sus voor 18-jarigen.
Donderdag is het Titelfeest van onze
Parochie.
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
A.s. Donderdag kwart voor acht K. A. 
in het zaaltje op de Burgakker.
Vrijdagavond om 8 uur H. Familie.
Kathechismusonderricht voor de plech
tige H. Communie: Maandag en Woens
dag om half 9 voor de jongens op de
Burgakker, Dinsdag en Donderdag dm
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 iedere dag van half 3 tot 3 uur.
Vanaf 1 April (Beloken Pasen) tot 2
Juni wordt in onze Parochie een paro
chieretraite gehouden. De parochie
wordt daarvoor in 7 wijken verdeeld.
Drie Paters Capucijnen zullen elke wijk
afzonderlijk bezoeken en bewerken. H.
Mis en predikaties worden gehouden in
Jeugdhuis en Verenigingsgebouw.
Mogen we nu reeds het gebed van onze
parochianen verzoeken om Gods zegen
over dit belangrijke werk af te smeken.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Adrianus Pennings; z. a. gel.
H. Mis voor Felix van Rijckevorsel; om
half 8 gel. jrgt .. voor Henricus van Oir
schot; z. a. gel. H. Mis voor Maria
Emerentiana Theresia Aloisia Banens
vanwege de Broederschap van het H.
Bloed; om half 9 voor Antonius Schel
len. Hedenavond om half 8 Congregatie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Johannes Jac. van Kempen; om
half 8 ge\. H. Mis voor Johannes van
Rumund, Maria en Clasina de huisvrou
wen; z. a. gel. H. Mis voor Hendrik
Verbeme vanwege de Spaarvereniging;
om half 9 gel. jrgt. voor Lamberdina v.
d. Geer-v. d. Meijden. Hedenavond om
-8 uur Godsdienstcursus voor 18 jarigen.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Godefridus van Oirschot en
Marinus de zoon; om half 8 gel. H. Mis
voor de Familie Weyers; z. a. gel. H.
Mis voor Hendrik Verberne, vanwege
de Broederschap van het H. Bloed; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Wilhelmina
Schellekens-v. d. Ven; om half 9 gez.
modst. voor Jacobus Raaymakers; z. a.

gel. H. Mis voor Johannes Jac. v. 
Kempen. 
DONDERDAG: feestdag van St. Petrus' 
Stoel te Antiochië. Titelfeest van Boxtel 
en van onze Parochiekerk. Om kwart 
vóór 7 gel. mndst. voor Martina Kerk
hof-v. d. Staak; z. a. gel. H. Mis voor 
Johannes Jasper Langennans vanwege 
de H. Familie; om half 8 gel. H. Mis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
der parochie; z. a. gel. H. Mis voor Jo
sephus van der Velden; H. Hart-altaar 
gel. H. Mis voor Martinus Giesbers; om 
half 9 gez. H. Mis voor de levende en 
overleden leden van de Boerenbond. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adrianus Verheyden, Henrica 
Roefs de huisvrouw; z. a. gel. H. Mis 
voor .over!. ouders van de Familie Strick 
vanwege de kleinkinderen op de Eind
hovensewe_g; om half 8 gel. H. Mis voor 
A. v. Kerkoerle; z. a. gel. H. Mis voor 
Petrus v. d. Velden, vanwege de St. Eli
sabethvereniging; om half 9 gel. H. Mis
voor Henriëtte Witteveen-Schöne.
Hedenavond om 8 uur H. Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Johannes van Laarhoven en
Emerica van de Ven; z. a. gel. H. Mis 
voor Lambertus van de Zanden; om half 
8 gel. H. Mis voor Elisabeth van 
Kerkoerle-Leyten; z. a. gel. H. Mis voor
Franciscus Janssen vanwege de Broeder
schap van St. Willibrord; om half 9 gel.
H. Mis voor de Familie Tits.
Vanmiddag gelegenheid om te biechten 
van half 3 tot 3 uur en van 6 uur tot 
half 8. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

De eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk De tweede voor de 
Bijzondere Noden. 
Onder de H.H. Missen van 7 en 8 uur 
is het algemene H. Communie voor de 
leden van de H. Familie voor Moeders 
en Gehuwde Vrouwen. 
Onder de H. Mis van kwart over negen 
wordt de tweede LIJDENSMEDITATIE 
gehouden. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
De Hoogmis is vandaag met Volkszang. 
Donderdag: Feestdag van de H. Petrus' 
Stoel te Antiochië, vanouds de patroon 
van Boxtel. 
Vrijdag: des avonds om half 8 is het 
H. Familie voor meisjes in de kapel der
Eerw. Zusters Ursulinen. Om 8 uur is
het vergadering van de H. Familie voor
mannen in de kerk.
Zaterdag: feestdag van de H. Apostel
Matthias.
ZONDAG: In de kerk: 6 uur 1. d. tot
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chianen; 8 uur 1. d. voor Gerdina Schee
pens-Smeekens vanwege de Broederschap
van het H. Hart; kwart over 9 1. d. voor
Theodora Bekkers-Heesemans v.w. Broe
derschap H. Rozenkrans; half 11 Hoog
mis tot genezing van een zieke.
In de Wijk-kapel DE BURCHT: kwart
over 7 1. d. tot bijzondere intentie; half
9 1. d. tot genezing van een zieke; kwart
voor 10 1. d. tot bijzondere intentie.
MAANDAG: om 7 uur 1. d. voor over
leden moeder; kwart voor 8 1. d. voor
Henrica v. Laarhoven-Sterke; zijalt. 1. j.
voor Franciscus Mandos en Elisabeth

Vloedgraven z.e.; half 9 1. d. voor Jo
hannes Bergmans, Maria Lauwers z. e. 
en Martina de dochter. 
DINSDAG: om 7 uur 1. d. voor overle
den Vader en Moeder; kwart voor 8 1. 
d. voor overleden familie Jansen; zijalt.
I. m. voor Adriana Kerssemakers-v. Nis
telrooij; half 9 1. m. voor Petrus Voets.
WOENSDAG: om 7 uur gez. j. voor
Adrianus Kemps en Johanna v. Gerwen
z. e.; om kwart voor 8 1. d. voor Fran
cis Jansen par. St. Petrus overl.; zijalt.
1. m. voor Johanna Voets v. d. Braak;
om half 9 1. j. voor Jan v. d. Heijden.
DONDERDAG: om 7 uur gez. j. voor
Mej. Wilhelmina v. Laarhoven-Kuijpers;
om kwart voor 8 1. j. voor Adrianus Pot
ters, Johanna Kemps z.e. en Dina de
dochter; zijalt. 1. m. voor Maria Kur
vers-v. Nistelrooij; om half 9 1. d. voor
Lambertus Baaijens.
VRIJDAG: om 7 uur 1. d. Rosalia Her
mes-Schüller; zijalt. 1. m. voor Henricus
Pennings; om kwart voor 8 1. d. voor
Gustave Tilman-Westerwoudt; om half
9 1. j. voor Adriana Scheutjens-v. Dijk.
ZATERDAG: 7 uur 1. m. voor Hubertus
Josephus v. Susante en Jos. v. Susante de
zoon; zijalt. 1. j. voor de heer Henri Bo
gaerts; om kwart voor 8 1. j. voor Johan
nes Hubertus Timmermans; zijalt. 1. m. 
voor Johanna Vriens-v. Handel; om half
9 I. d. voor Gustave Tilman-Wester
woudt.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ge
rardus Putmans en Maria de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Kapteijns en Christina de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Laurens 
Timmermans en Elisabeth de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. Joannes Tim
mermans. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Jan 
Cornelis Timmermans. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Jan Corne
lis Gee'rts. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Petronella 
hsvr. van Jan Corn. Geerts. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Henrica v. Oor
schot. Dinsdag mndst. voor Joes Berg
man. Woensdag mndst. voor Henrica 
Vorstenbosch. Donderdag H. Mis voor 
Henrica Vorstenbosch vanwege kleinkin
deren. Vrijdag H. Mis voor Henrica 
Vorstenbosch vanwege kennissen. Zater
dag H. Mis voor Henrica Vorstenbosch 
vanwege familielid. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donder
dag iedere dag H. Mis als zevende voor 
Cornelia Kapteyns. Vrijdag H. Mis voor 
Antonetta Geven te St. M. Gestel over
leden. Zaterdag H. Mis voor Bernardus 
Sanders te St. M. Gestel overleden van
wege een vriend. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
De H. Missen zijn om 7 uur voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; om half 9 het jrgt. voor Harry 
van Dijk; en om 10 uur de hoogmis als 
mndst. voor Joannes Wilhelmus Brands. 
Het collecte-bakje Nr. 1 gaat vandaag 
voor de eigen kerk; en Nr. 2 voor de 
Bijzondere Noden. 
Om half 3 "Boete-Lof in de Vastentijd". 
Deze week de jaarlijkse eieromgang in 
de buurtschappen Boseind en Kerkeind. 

De zelatricen van het St. Petrus Liefde
werk worden verzocht deze maand nog 
de contributie van het eerste halfjaar 
op te halen en met de ledenlijst af te 
dragen bij de hoofdzelatrice. 
De H. Missen gedurende de week: 
MAANDAG: om half 8 gez. mndst. 
voor Peter Hazenberg. 
DINSDAG: om half 8 H. Mis voor de 
overleden familie Westerwoudt-Mazzoli. 
Om 8 uur H. Mis voor Maria de Pun
der-Huige. Des avonds om half 8 ver
gadering van de leden van de Katholie
ke Actie in Orion. 
WOENSDAG: om half 8 gez. jrgt. voor 
Allegonda Kruysen-Rademakers. 
DONDERDAG: feestdag van de H. 
Petrus Stoel te Antiochië, patroon van 
de gemeente Boxtel. Om half 8 1-1. Mis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Om 8 uur het jrgt. 
voor Franciscus van Beers. 
VRIJDAG: om half 8 H. Mis voor Gus
tave Tilman. Om half 9 komen de 
schoolkinderen van de 4e en 5e klas 
te biechten. 
ZATERDAG: om half 8 H. Mis voor de 
heer Adriaan van den Brekel. Des mid
dags wordt er biecht gehoord van 6 tot 
7 uur. 
De gebeden worden verzocht - 30 da
gen - voor Frans Janssen en Henrica 
Vorstenbosch-van Vucht. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 1. 111. voor Bernardus 
Sanders te St. M. Gestel overleden; 8 
uur I. m. tot welzijn der parochie; 10 
uur z. j. voor Mart. v. d. Meerakker; 3 
uur Lof, daarna meisjescongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. m., voor Adr. v. 
d. Vleuten te St. Oedenrode overleden;
half 8 1. mndst. voor Marinus Kuppens;
8 uur 1. mndst. voor Arnoldus Bressers.
DINSDAG: 7 uur z. m. voor Petrus v. d.
Velden te Boxtel overleden; half 8 1.
mndst. voor Adr. v. d. Velden; 8 uur
1. mndst. voor Cornelia Traa.
WOENSDAG: 7 uur z mndst. voor de
Zeereerw. Heer Theod. v. d. Laar; half
8 1. mndst. voor Barbara Joh. Heykants;
8 uur 1. mndst. voor Petronella Frans
Vingerhoets.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Joh. Oerlemans; half 8 1. m. voor Petrus
v. d. Velden als over!. lid proc. van
Kevelaar; 8 uur 1. 7e voor Jan v. d. Berk
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Ant. Schoen
makers; half 8 1. m. voor Wilh. Hermes
als overl. lid Retraitepenning; 8 uur 1. m.
voor Jan v. d. Berk als over!. lid Retrai
tepenning.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Theodora
Ant. Schoenmakers; half 8 I. j. voor Joh.
v. d. Biggelaar-v. Dijk; 8 uur 1. j. voor
Adr. v. d. Sande-Kuppens.
ZONDAG: half 7 1. mndst. tot welzijn
der parochie; 8 uur I. m. voor de leven
de en overleden leden van de Stille Om
gang; 10 uur z. j. voor Joh. Hollanders.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Mart. v. Dijk 
Dinsdag 7 uur I. m. voor de levende en 
overleden leden van de Bijenbond. 
Woensdag 7 uur 1. m. voor Maria Mart. 
v. Dijk Donderdag 7 uur 1. m. voor
Wilh. Hermus als over!. lid proc. Ber
gen op Zoom naar Sittard. Vrijdag en
Zaterdag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal
enz. vanwege Velderen en Vrilikhoven.
Zondag 7 uur 1. m. voor Adr. v. Hasten
berg vanwege Loe-eind.

Donderdag omgang om eieren in Ven
delstraat, Hezelaar en Koestraat. 
De kinderen die op Passie-Zondag hun 
plechtige le H. Communie hopen te 
doen, zullen vanaf Maandag iedere mor
gen om half 9 in de kerk samen komen 
ter voorbereiding. 
30e voor Adr. v. d. Vleuten en Wilh. 
Herrnes te St. Oedenrode overleden; 
Petrus v. d. Velden te Boxtel; Johanna 
Gijsb. Vogels te Oirschot overleden. 
7e voor Joh. v. d. Berg te 's Bosch over
leden. 

Missiebus: 

Bij de uitvaart van Wilh. Hermes f 8,52. 
Bij de bruiloft van Mart. Witlox-Appel
doorn f 11,12. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Onder de H. 
Mis van half 9 Lijdensmeditatie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 2e 
en 3e leerjaar komen biechten. Woens
dag onder de H. Mis van half 8 zullen 
ze gezamenlijk communiceren, tevens 
zullen ze op die dag in schoolverband 
de Jubilé-aflaat verdienen. 
Vrijdag om half 7 oefening van de H. 
Kruisweg. 
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. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Chris
tiaan van Dongen; 8 uur H. Mis voor 
overledene (V). 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Gerar
dus Johannes Rutten; 8 uur H. Mis voor 
de bekering der Zondaars. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Al
bertus van Gemert; 8 uur mndst. voor 
Cornelis van den Boogaard. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Fran
ciscus van Gemert; 8 uur H. Mis voor 
de levende leden Broederschap H. Cor
nelis Bokhoven. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis uit dankbaar
heid (S); 8 uur H. Mis voor over! leden 
Broederschap H. Cornelis Bokhoven. 
Zaterdag half 8 H. Mis voor Mej. Maria 
Amerentia Baness; 8 uur jrgt. voor The
resia Jansen Schrauwen. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 18 Februari. 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 8 uur Lof.
Vrijdag om 8 uur Oefening van de H.
Kruisweg.
Zaterdag: Feestdag van de H. Mat
thias, Apostel. Om 8 uur Lof.
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Ma
ria Spijkers-Dollevoet, te Vinkel over
leden; om half 9 voor de overleden
leden der familie Henket.
DINSDAG: om 7 uur voor Piet 'van
Liempd.
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie van
de Voortplanting des Geloofs.
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw
Henket-Windstosser.

~ 

Vanaf heden heb ik mijn vergunning voor { 

ERKEND VERHUIZER f 
Ant. v.d. Elzen 11 

v. Hornstraat 23 Boxtel , 
Girorekening No. 42904 Telefoon 297 ~ 
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Voor gegarandeerd r oestvrije 

.Dames- en Herenrijwielen 
_.. aan niet verhoogde prijzen 

Pieter v.d. Brandt 
Baroniestraat 48 

Ook goed ge•orteerd in Kinderrllwielen 

Steps en DrlewlelertJe•· 

Uw adres voor
eigen gebakken BESCHUIT 

A.v. d. MEIJDEN
Pa•toor Era••traat 13 Tel. 341 BOXTEL 

R EPARATI ESKUNSTGEBITTEN
Sneller, beter en . , . 
goedkoper! 

J. Knoops, Breukelsestraat 40
Tel. 280, Boxtel 

t 
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1 
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.. . om Uw interieur te verrijken met een 
1 zeldzaam mooi CLUBSTEL tegen speciale prijs! 

Dtt :oJd.flDi•h CLUBSTEL, ... ,a
_
and• 1 

uit gezellige ronde CLUBTAFEL en 4 com-

tortabele, met prima velours beklede 

' 

CRAPAUDS, die heerlijk zitten door de 

APARTE VERENDE VÓORZIJDE, 3 ,s. 
• brengen wij deze week, -

gebeel compleet voor slechts • 

't Is weer

1 J.- ... 0 . ,, 
,, 'M� o.ieuaac 

Fa. A. P. v. d. Boomen�Resink 

1 �
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SPIJKERLOOS _______ 

1ALLEENVERKOOP 
VAN DE

Cl) �-0 . '· 
0 
..J 
a:: 
lal 
:111:: 
-, 

spijkerloze � 

î 
Cl) 

SWI FT SCHOENEN � 0 

J A GEMEN 
SCHOE N- E N

1 1 S PORTHANDEL 
Telefoon 296 Stationstraat 14 

DE ATTRACTIE VOOR UWKINDEREN:
200 gram Î U M • Î U M

48 cent met gratis 1 0 mooie glazen stuiters
100 gram MACROONTJES 35 cent

met 7 �parzege.s
2so gram KATTETONGEN 60 cent

met 1 2 Sparzegels
Zie de tientallen aanbiedingen in de Februarikrant van de Spar. • Deze zijn ook nu geldig.

0 

B oxtel

VOOR WONINGINRICHTING 

ZEGT IEDEREEN .... 

EERST NAAR .... 

Voor de 

Plechtige H. Communie 
ionen wij U een schitterende collectie

Horloges en Sieraden 
-+< Nieuwste voorjaarsmodellen 

-+< Zeer grote keuze 

* Verrassend voordelige prijzen
ZIET ONZE ETALAGES 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruisstraat 10 

D E  MO OISTE FIGUREN 
U MOET ER EENS OP LETTE N ZIJ GA VEN DE VOORKEUR AAN 
ONZE CORSET TEN 

Goede pasvorm verzekerd. 
Alles lste kwaliteit "Damier" elastiek 
Verder: Bustehouders, Elastieken Kousen, enz. 

DrogisteriJ" DE VIJZEL" MARKT 12 
U TEL. 482 

Horloges Wekkers Pendules 
Nog voordelige prijzen . 

F. P. v. LANGEN Stationstr. 62 

Uurwerkreparaties in één week klaar.

�

J-J.W� 

Speciale Reclan1e 
voor de 

SCHOONMAAKTIJD 
Alleen geldig van 16 Febr. t.e.m. 2 Maart
Vloerzeil "Vocaleum'' 200 cm breed NU 2.80 p. m.Tafelzeil damast 90 cm breed 

NU 3.75 p. m.
Tafelzeil wit/groen en wit/rood ruitje 

115 cm breed NU 3.10 p. m.Plastic wit voor tafellakens 110 cm breed
NU 2.95 p.· m.Plastic doorschijnend 110 cm breed 
NU 1.60 p. m.Kachelzeiltjes 50 X 75 cm NU 59 et.

Als bijzondere attractie een
Schoonmaakpakket 
bestaande uit: 

een prima dweil 75 et.een vaatdoek 48 " een stofdoek 48 "12 wasklemmen 20 "
f 1.91

nu voor f 1.69 
Ziet onze etalages.

J. M. v. Geel::de Koning
Stationstraat 22 Boxtel

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

� � f'R/Yt 7YlJ)1ffeY �.ei;,� ion .J�-
. � � F 

dàn, ja dàn kon De Gruyter's 
10 procent korting me niet 
veel schelen. 
Maar nu, nu elke gulden 
een uitkomst is, ben ik een 
trouwe klant van De Gruyter. 
Als ik tien gulden besteed 
aan De Gruyter-artikelen, 
verdien ik één gulden contant 
weer terug. • Juist iets voor 
een huisvrouw. die bij de 
pinken is. 

1 

u, 

1 
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Plaatselijk Nieuws 
HOOFDBESTUUR DER 
R.K. GILDENBONDSHARMONIE. 

Na dezer dagen gehouden besprekingen 
heeft de R.K Gildenbondsharmonie zich 
een hoofdbestuur gekozen, waarin zit
ting hebben de heren Aug. v. Susante, 
dokter Margry, tandarts Hoyng, Seb. 
Clerex en J. Willems. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Vrijdag 23 Februari a.s. des avonds om 
8 uur, zal de Weleerw. Pater A. G. de 
Koning W.P. voor de Heemkundige Stu
diekring in de Ark een lezing houden, 
getiteld: ,,Enige beschouwingen over het 
Mirakel van het H. Bloed en wat de 
bouwtrant der huidige St. Petruskerk 
ons kan zeggen over dit kerkgebouw in 
het verleden". 
De leden ontvangen nog een convocatie. 
Ook belangstellende niet-leden zijn wel
kom. 

. AANVRAGE SUBSIDI�VOOR 
CULTURELE VERENIGJiNGEN. 
Naar wij vernemen zijn Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant voornemens 
om tot 1 September 1951 voor culturele 
verenigingen en organisaties in die pro
vincie de gelegenheid open te stellen een 
provinciaal subsidie te verkrijgen uit de 
fondsen, door de Provinciale Staten 
hiervoor beschikbaar gesteld, voor het 
laten optreden van beroepstoneel-gezel
schappen. 
Belanghebbenden kunnen de voorwaar
den, waaraan voldaan moet worden, 
aanvragen bij de IVe afdeling der Pro
vinciale Griffie van Noord-Brabant. 

E.H.B.O. 
Ruim 150 leden woonden de eerste 
ledenvergaderi.ng bij van de onlangs op
gerichte afdeling van de R.K Vereniging 
voor E.H.B.O. 
Na een inleiding door de heer Weber, 
voorzitter van district Noord-Brabant, 
werd door de leden het volgend voorlo
pig bestuur gekozen: 
de heer J. Havermans, Voorzitter; de 
heer G. Millockx, vice-voorzitter; Mej. 
R. Dom, secretaresse; de heer N. Jans
sen, penningmeester; Mevr. Dorenbosch, 
Mej. W. v. Riel en de heer J. Gemen, 
leden. 
Dit bestuur is inmiddels aan haar werk
zaamheden begonnen. Donderdag j.l. be
gonnen reeds de eerste cursussen o. 1. v. 
Dokter Margry, terwijl een tweede cur
sus op Woensdagavond o.i. van Dokter 
Kluytmans spoedig zal aanvangen. Het 
zeer groot aantal leden brengt natuur
lijk extra moeilijkheden mee wat het 
organiseren van cursussen betreft, maar 
we hopen dat daarvoor een redelijke op
lossing zal worden gevonden, zodat Box
tel over enige tijd over een flinke groep 
E.H.B.O.-ers mag beschikken. De be
langstelling blijkt er wel voor aanwezig. 

Donderdag '.2'.2 Febr. E.H.B.O.-cursus in 
het ziekenhuis voor groep A om half 8; 
voor groep B om half 9. 

RUIL VERKAVELING 
,,SPOORDONK". 
Zoals uit de advertentie, opgenomen in 
dit blad blijkt, kunnen de nieuwe kavels 
vanaf 15 Februari 1951 door de aange
wezen eigenaren in gebruik worden ge
nomen. 
De Plaatselijke Commissie beseft zeer 
goed, dat vele eigenaren dit jaar nog 
zullen moeten werken op een kavel, die 
nog lang niet piekfijn in orde is. Het is 
echter evenzeer bekend, dat de buiten
gewoon natte winter oorzaak is van de 
vertraging der werkzaamheden in het 
terrein. Men deelde ons mede, dat niets 
ongedaan gelaten zal worden om zoveel • 
mogelijk kavels in goede staat te bren
gen. Men zal echter niet het onmoge
lijke kunnen vergen en zich eventueel 
voor één seizoen enig ongemak moeten 
getroosten. 
In ieder geval hebben wij in "Spoor
donk" een voorbeeld van snel werken. 
2½ jaar nadat de eerste vergadering van 
de Plaatselijke Commissie werd gehou
den kan men reeds op de nieuwe kavels 
terecht. 
Voorwaar een resultaat waar we de 
Plaatselijke Commissie en alle belang
hebbenden mee kunnen feliciteren. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 6 tot en met 12 Febr. 1951. 
GEBOREN: Hendrika M. G. dochter 
van H. Boleij en M. C. van de Pas, Du
fourstraat 36 - Anna M. dochter van 

- ]. ]. van Eijndhoven en J. Th. Kruijssen, 
Baroniestraat 44 - Everarda Th. J. M. 
dochter van G. C. Klomp en M. C. van 
Houtum, Gemonde 14 - Marianne M. 
G. dochter van J. J. Wagenaars en A·. 
Smits, Ridder van Cuijkstraat 1 - Wil
librordus J. M. zoon van J. P. van de 
Kerkhof en P. Th. van Hal, Tongeren 14 
- Maria W. E. dochter van A. Fr. de 
Laat en M. A. P. Strik, Eindhovense
weg 22 - Petrus W. H. J. zoon van R. 
W. Janssen en C. H. M. van Eijndho
ven, van Ranststraat 30 - Maria H. J.
dochter van P. G. Heerkens en J. M.
Koopmans, Markt 11 - Johanna A. C.
P. dochter van J. M. P. Vermeiren en
]. C. van Wanrooij, Nieuwstraat 32 -
Johanna A. P. M. dochter van W. L. 
van de Langenberg en J. M. van der 
Loo, Molenstraat 77 - Gemma M. Th. 
dochter van C. Th. van de Langenberg 
en J. Smits, Liempdseweg 17. 
OVERLEDEN: Petrus van der Velden, 
oud 82 jaren, Stationstraat 11 - Cor
nelia P. Kapteijns, oud 45 jaren, Ge
monde 19 - Cornelus Santegoeds, oud 
79 jaren, Spoorstraat 15 - Emma C. E.
van de Langenberg, oud 11 mnd., Ton
geren 9.

Het concert van het 
Brabants Orkest 
Het Brabants Orkest als zodanig is nog 
niet in Boxtel opgetreden, wel kon men 
hier - in 1949 - het kamermuziek
ensemble van het Brabants Orkest be
luisteren. Sedert dien echter heeft de 
uitbreiding tot symphonie-orkest plaats 
gehad en thans zwaait Hein Jordans de 
dirigeerstok over het jongste Neder
landse symphonie-orkest. 
Het Brabants Orkest is in de korte tijd 
van zijn bestaan tot een vooraanstaand 
beroepsgezelschap in den lande gewor
den; het kon onder de bezielende en be
kwame leiding van Hein Jordans reeds 
opmerkelijke successen boeken, door zijn 
prestaties heeft het reeds aangetoond 
dat de financiële opofferingen welke de 
provincie en vele Brabantse gemeenten 
zich voor de instandhouding van dit or
kest getroosten, ten volle verantwoord 
zijn. Pers en publiek zijn na elk concert 
enthousiast over de met zorg en goede 
smaak samengestelde programma's en 
over de voortreffelijke uitvoering . 
Het Brabants Orkest is met recht een 
reizend orkest, de bedoeling is, dat het 
geheel het Brabantse volk doet genieten 
van de beste werken welke muzikale 
grootmeesters ooit hebben gecomponeerd 
en wel in een vakkundige, muzikaal ge
heel verantwoorde vertolking. 

. Het Brabantse Örkest komt op Maandag 
26 Februari naar Boxtel waar het in de 
Ark zal concerteren. Laten al degenen 
die te Boxtel en omgeving van muziek 
houden, die kunst en cultuur weten te 
waarderen - en hier denken wij op de 
eerste plaats aan _de leden en donateurs 
van de talrijke muziek- en zanggezel
schappen, zowel van de orkestvereniging 
als van de harmonieën en fanfares, van 
de koren en van de befaamde zangvere
nigingen, aan de leden van Herlevend 
Boxtel, maar ook aan de vele anderen 
die belangstelling hebben voor een gave 
culturele prestatie - de gelegenheid 
aangrijpen om zonder daarvoor te moe
ten reizen en zonder de daarmee samen
hangende beslommeringen door te moe
ten maken, dit concert van het eigen 
Brabants Orkest te komen bijwonen. 
Over het aantrekkelijke programma dat 
wordt uitgevo.erd zal de volgende week 
nog een en ander worden medegedeeld. 

Stille Omgang 1951 
De nachtelijke bedetocht door de stra
ten van Amsterdam, ter verering van het 
H. Sacrament van Mirakel, is weer aan
staande. Telken jare trekken tienduizen
den op naar de H. Stede, waar zij zon
der uiterlijk vertoon, doch in stilte bid
dend, uiting geven van hun geloof en 
liefde tot 't H. Sacrament. 
Voor het rayon 's Bosch, waartoe ook de 
afdeling Boxtel behoort, is de vastgestel
de datum dit jaar, Zaterdag 24 Februari. 
Alsdan zullen we 's avonds rond kwart 
voor negen alhier vertrekken en om half 
10 een plechtig Lof bijwonen in de St. 
Cathrien in Den Bosch. Vandaar vertrek
ken we circa kwart vóór twaalf per extra
trein naar Amsterdam. Zondagmorgen 
ongeveer kwart voor zes wordt de terug
reis aanvaard. 
't Enige dat men er dus voor moet opof
feren is een gezellige avond in de huise
lijke kring en een heerlijke nachtrust. 
Dit weegt echter geenszins op tegen de 
geestelijke voordelen die men ervoor 
terugkrijgt en .de voldoening die men er
steeds weer van heeft. Ook de algemene 
intentie voor dit jaar gesteld "De terug
keer van de afgedwaalden en de dwa
lenden, vooral van de Mirakelstad", is 
het ten volle waard dat men er zich 
enige moeite voor getroost. 
't Verwondert dan ook niet, dat de be
langstellin2' voor deze bedevaart in alle 
delen van het land groeiende is, getuige 
't steeds groter wordend aantal extra
treinen, dat jaarlijks op de 3 daarvoor 
gestelde data Amsterdam binnenrolt. 
Hoewel Boxtel in het rayon 's Bosch 
mede tot de afdelingen met 't grootst 
aantal deelnemers behoort, menen wij 
toch dat dit getal groter kon zijn. De 
kosten van pl.m. 6 gulden kunnen inder
daad enigszins een beletsel vormen, doch 
met 'n beetje goede wil zal ook hierop 
wel een weg gevonden kunnen worden. 
Hoe het 90k zij, laat eenieder bij wie 
het voornemen om mee te gaan wel 
eens heeft bestaan, nu tot een definitief 
besluit komen. Men kan zich opgeven 
bij J. F. de Rooij, Ons Doelstraat 17, 
alhier. De deelnemers van vorig jaar 
hebben allen een circulaire ontvangen, 
die zij ingevuld op bovengenoemd adres 
in de brievenbus kunnen steken. 
Op Donderdag 22 Februari a.s., dus niet 
op Woensdag 21 Febr., zoals de circulai
re vermeldt, wordt een algemene verga
dering gehouden in de Ark. (Zie adver
tentie). 

V erenigings-Agenda 
Boerinnenbond. De leden van de 
Boerinnenbond, die 't vorig jaar Ontwik
kelingscursus Il hebben gevolgd, worden 
verzocht a.s. Zondag na de Hoogmis in 
't Eierlokaal van de Boerenbond te ko
men, teneinde uitreiking diploma's te be
spreken. 

* * *

R.K. Boerenbond, Boxtel. - A.s. Don-
derdag 22 Februari, feestdag van on:i:e 
patroonheilige St. Petrus, houden wij 
traditioneel onze jaarvergadering. Wij 
beginnen deze dag met een H. Mis in 
de parochiekerk van St. Petrus, om 
half 9. Onze leden worden vriendelijk 
maar dringend uitgenodigd deze H. Mis 
bij te wonen en te communiceren. Laten 
onze leden in deze H. Mis eens goed 
bidden voor onze organisatie en Gods 

beste zegen vragen voor het behoud van 
de goede gang van zaken en de groei en 
bloei van organisatie en economische in
stellingen. 
Des avonds om half 7 precies begint dan 
in Café v. Rooij de jaarvergadering, met 
algemeen en financieel jaaroverzicht, be
stuursverkiezing, enz. Periodiek aftre
dend zijn de bestuursleden: P. J. v. d. 
Meijden, J. A. v. Hal en H. Dollevoet, 
welke zich weer herkiesbaar stellen. In
gevolge het besluit van onze algemene 
vergadering d.d. 16 Januari 1946, kun
nen alleen uit de parochies van het H. 
Hart en St. Petrus tegencandidaten ge
steld worden. Candidatenlijsten, onder
tekend door minstens tien leden van de 
R.K Boerenbond, moeten uiterlijk 21 
Februari op ons kantoor: Kalksheuv_�I 13 
binnen zijn. Later binnengekomen h1ste!1 
worden niet meer aanvaard. De candt
datenlijsten moeten ingeleverd worden 
in goed gesloten enveloppe, waarin ook 
een getekende bereidverklaring van de 
candidaten. Voor de volledige agenda 
der jaarvergadering verwijzen wij na_ar 
de in dit blad voorkomende advertentte. 
Wij achten het niet nodig, om onze 
leden aan te sporen, de jaarvergadering 
bij te wonen, maar rekenen zonder meer 
op een volledige opkomst. 

Ingezonden 

Vele zieke, invalide en pensioentrekken
de Boxtelnaren zitten elke week uit te 
kijken naar weekbladen en lectuur om 
hun vele vrije uren mee te vullen. 
De abonnementsprijzen van tijdschriften 
en periodieken zijn van dien aard, dat 
men zich de luxe niet kan veroorloven 
om zich op diversen te abonneren. 
Massa's mensen zijn er die hun week
bladen na ze gelezen te hebben in een 
courantenhanger zetten, waar ze blijven 
staan, tot ze bij een schoonmaakgelegen
heid naar de zolder verhuizen. 
De verkenners van de St. Carolustroep 
uit Breukelen willen nu de door U ge
lezen weekbladen en tijdschriften opha
len en bezorgen bij de zieken, invaliden 
en gepensionneerden. De agenten van 
diverse tijdschriften behoeven niet te 
vrezen voor concurrentie, want de men
sen waar de verkenners hun bladen 
brengen, zouden toch nooit een abon
nement kunnen betalen. Dit wordt nauw
gezet bekeken. 
De bedoding is de bladen 's Maandags 

. en Dinsdags in te zamelen en deze uiter
lijk Woensdagavond wederom te distri
bueren. 
We verwachten een stroom van adressen 
van mensen, die willen meewerken. Ver
zocht wordt naam en adres met opgave 
van ter beschikking te stellen blad te 
willen inzenden naar Wilhelminastraat 2 
of Dufourstraat 38. 

Arbeidsbureau Boxtel 
VRAAG: Arbeiders voor Nederlandse 
en Belgische steenkolenmijnen; landar
beiders, landbouwerszonen voor Zuid
Limburg; leerling wasserijknecht 14-17 
jaar; leerjongens voor vleeswarenfab_riek; 
aankomende krachten voor schoenindu
strie; gevorderd heren-kapper, dienstbo
den; hulpen in de huishouding; meisjes 
voor lederwarenfabriek. 
AANBOD: metselaars, timmerlieden, 
opperlieden, grondwerkers, schilders, 
bankwerkers, leer!. bankwerker, con
structiebankwerker, loodgieter, brood
bakker-bezorger, chauffeurs, vertegen
woordigers, mannelijke- en vrouwelijke 
kantoorkrachten, gezelschapsdame, huis
houdster. 

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

Uitslagen van j.l. Zondag. 
O.D.C.-O.S.S. 0-1

Boxtel 2-O,D.C. 2 2-8 
Blauw Geel 3-O.D.C. 3 1-4 
O.D.C. 4-T.G.G. 1-6 

Zondagmiddag 2 uur. Ofschoon voor 
voetbal goed weer, is het toch koud en 
guur, en valt er een druilerig motreg�n
tje. Oorzaak dat velen een nat pak met 
riskeerden, en veilig bij de warme 
kachel zijn gebleven. En de thuisblijvers 
behoeven waarlijk geen spijt te hebben 
Niet alleen dat O.D.C. de slechtste wed
strijd speelde van de laatste jaren, doch 
ook het spel van O.S.S. stond niet op 
hoog peil. Zij speelden vuriger en zaten 
feller op de bal, wat hen. uiteindelijk de 
overwinning bracht. De T.C., die zich 
dit seizoen voor grote moeilijkheden ziet 
geplaatst experimenteerde met een ge
wijzigde voorhoede, en wij zijn over
tuigd dat dit experiment de moeilijkhe
den niet heeft opgelost. Het zou echter 
onbillijk zijn het falen van O.D.C. ge
heel op rekening te schuiven van de 
voorhoede. Ook in de andere linies 
rammelde het. Voor één persoon dient 
echter uitzondering te worden gemaakt, 
en wel voor doelman Snijders, die zijn 
heiligdom weer op keurige wijze voor 
meerdere doorboringen heeft gevrij
waard .. . . . .  
Over de wedstrijd valt weinig te melden. 
Zoals reeds gezegd, speelden de O.S.S.
jongens veel enthousiaster en werd de 
O.D.C.-ers geen tijd gelaten om op toe
ren te komen. Snijders kreeg dan ook 
veel meer werk te verzetten dan zijn 
overbuurman Boerboom in het O.S.S.
doel. Bijna had O.D.C. succes, toen bij 
een aanval over links, van Wijk terug
speelde op linkshalf Peynenburg, die 
plotseling een hard schot loste boven in
de hoek, hetwelk Boerboom slechts met
de grootste moeite tot corner kon ver
werken. Toen de eerste helft werd afge
sloten kon O.0.C. zich gelukkig prijzen 
met de blanke stand 0-0. Wij hadden 
hoop dat de tweede helft een ander 
O.D.C. te zien zou hebben gegeven, 
maar weer verviel men in hetzelfde fut
loze spel, waarbij het plaatsen nog slech
ter was. O.S.S. kwam weer aan bod, en 
al gauw moest Snijders in actie komen. 
Een hard schot van de O.S.S.-rechtsbin
nen hield hij meesterlijk. Na een half 
uur spelen kwam het enigste doelpunt. 
En zoals meestal, op het moment dat het 
niet werd verwacht. Coolen, de center
voor van O.S.S., liep alleen op het
O,D.C.-doel af. Twee verdedigers van
O.D.C. versperden hem de weg. v. d.
Boogaard viel aan, doch kwam in duel 
met Coolen te vallen, en zo verging het 
eveneens Pennings die op dat moment 
de bal maar voor het wegtrappen had. 
In minder dan geen tijd zag Coolen zijn 
kans, en jammer voor Snijders, werd hij 
kansloos gepasseerd. Even kwam bij 
O.0.C. toen een opleving, doch hiermee 
vermocht men geen verandering meer in 
de stand te brengen. 
Het tweede elftal tracteerde ons Zater
dagmiddag op een partijtje voetbal in de 
wedstrijd tegen Boxtel 2, dat het een 
lust was. Acht gaten werden in het 
Boxtel-doel geschoten, waarvan de eer
ste vier nauwelijks een kwartier na de 
aanvang. In deze periode hadden de 
Boxtel jongens ook kans gezien twee 
doelpunten te fabriceren, zodat toen de 
stand al 2-4 was. Boxtel scheen hier
mee haar kruid te hebben verschoten en 
O.D.C. voegde nog vier doelpunten aan 
de score toe. 
Het derde elftal kwam met een overwin
ning terug uit Veghet en het vierde kon 
het tegen koploper T.G.G. uit Den 

De koloniale periode van Amerika 
3. 

In ons artikel vah de vorige week ver-
. telden we van de eerste golf immigran

ten die de kolonies van Noord-Amerika 
stichtten. Rond 1642 stond deze eerste 
kolonisatiego!f stop omdat er in Enge
land burgeroorlog was, wat overvloedig 
werk meebracht in eigen land. 
Op dit tijdstip moeten er al ongeveer 
30.000 kolonisten gewoond hebben in 
Nieuw-Engeland en Nieuw-Nederland 
samen, waarvan er hoogstens '.2000 niet 
uit Engeland waren. 
Deze 30,000 waren, op een klein aantal 
na, allen protestant. Zij stonden vijandig 
tegenover het katholicisme, niet alleen 
omdat ze deze houding uit Engeland 
meebrachten, maar ook omdat de Span
jaarden en Fransen, hun concurrenten in 
kolonisatie, katholiek waren. De Span
jaarden waren verslagen en teruggewe
ken naar midden en Zuid-Amerika, maar 
de Fransen zaten de Engelsen in de rug, 
want de Franse kolonisten bezaten het 
binnenland van Noord-Amerika. Deze 
waren vanuit Canada in Zuidelijke rich
ting en vanuit Texas in Noordelijke 
richting het binnenland ingetrokken en 
leefden daar met de Indianen· in vriend
schap, vooral door de invloed van de 
missionarissen, die met de Franse kolo
nisten meetrokken overal waar Franse 
nederzettingen kwamen. 
In de Engelse kolonies aan de kust be
gon na de Engelse burgeroorlog een 
tweede golf immigranten binnen te trek
ken. Deze tweede golf rekent men tot 
1700. - Karel II was in Engeland op de 
troon gekomen en schonk zijn gunstelin
gen massa's grond in de koloniën. Naar 
hem kreeg de kolonie Carolina zijn 
naam. Het Zuiden hiervan was al zo 
zuidelijk gelegen dat het klimaat er heet 
was en moeilijk te verdragen voor de 
blanken. Hier begonnen de Hollanders 
met de aanvoer van negers als slaven, 
waar het Noorden altijd tegen ge
weest is. 
In deze tijd begon de bevolking der ko
lonies ook meer gemengd te worden, er 
kwamen veel meer Fransen en ook Rijn
landers. De Engelsman Penn, die van 
Karel Il een groot gebied gekregen had, 
trok Europa door om emigranten te wer-

ven, vooral uit Nederland, Duitsland en 
Ierland. In zijn gebied was men betrek
kelijk verdraagzaam wat de godsdienst 
betreft, zodat er o.a. ook veel katholie
ke leren naar dit gebied emigreerden. 
Penn vaardigde er zelfs een wet uit die 
vrijheid van godsdienst gaf aan allen die 
in één God geloofden. Zijn hoofdstad 
was Philadelphia dat volgens zijn plan 
altijd een tuinstad moest blijven, 'n stad 
zonder achterbuurten, 'n stad waarin bij
gevolg weinig verwording van de massa 
zou kunnen voorkomen. Naar deze man 
werd dit gebied Pennsylvania genoemd. 
Dit land gaf dus het voorbeeld in ver
draagzaamheid en zorg voor de even
mens, zoals het later ook het voorbeeld 
zou geven in de afkeer van de slavernij 
in Amerika. Van hieruit is die ruimheid 
van denken verspreid die zo kenmer
kend is voor het Amerikaanse volk. 
Omstreeks 1700 waren in de engelsspre
kende kolonie.s ongeveer 300.000 kolo
nisten, waarvan 'n 30.000 niet-engelsen. 
Het percentage niet-engelsen werd na 
1700 nog veel hoger. Daarom sluit men 
in de Amerikaanse geschiedenis rond 
1700 de 2e immigratiegolf en begint men 
de 3e te rekenen. 
Rond 1700 begon de onderdrukking van 
Ierland, vooral van het Noorden, door 
Engeland, en daardoor begon een grote 
uittocht naar Amerika. Kost wat kost 
probeerden tallozen om uit Ierland weg 
te komen, zelfs door zich voor een be
paalde tijd als dienstbaren te verkopen 
aan grote kolonisten in Amerika. In 50 
jaren tijds verhuisden zo wel 200.000 
Ieren en in Ierland wonende Schotten 
naar Amerika. Daar de kuststeden al 
dicht bevolkt waren, trokken zij zich 
van de kust terug, meer landinwaarts, 
naar de gebieden die grensden aan de 
streken die nog bewoond waren door 
Fransen en Indianen. Tegenover dezen 
waren ze scherp vijandig. 
In· de eerste 60 jaren na 1700 steeg de 
bevolking in het engels sprekend ge
deelte van Amerika van 'n 300.000 tot 
ruim 2.000.000, waarvan een half mil
lioen negerslaven, levens als huisbedien
den en landarbeiders. 
In deze periode van de geschiedenis valt 
ook de Zevenjarige oorlog tussen Enge-

Bosch �iet bolwerken, en verloor kans-
loos met 6-1. ,t. •• 
Programma voor a.s. Zondag: 

M.ULO.-O.D.C. 
O.D.C. 2-Concordia 3 
Rhode 2-O.D,C. 3 12 uur 
Boschkant-'-O.D.C. 4 

Heren liefhebbers van voetballen die 
menen dat er a.s. Zondag niets te zien 
zal zijn op voetbalgebied, hebben het 
mis. Het 2e elftal van O.D.C. speelt om 
half 3 tegen Concordia-S.V.D. 
Als men over O.D.C. Il hoort spreken, 
dan denkt men onwillekeurig terug aan 
het tweede van O.D.C. van voor énkele 
jaren. Ook dit elftal, het vorige jaar 
kampioen van de 3e klasse, nu weer on
geslagen op de eerste plaats van de 
1 e klas, en heeft een voorsprong van 
6 punten op haar naaste rivaal: Concor
dia-S. V.D. uit 's Bosch. 
A.s. Zondag komen de Bosschenaren uit 
in Boxtel tegen O.D.C .. Het zijn beide 
goed getrainde ploegen, die over een 
goede dosis techniek beschikken. Al met 
al voor de voetballiefhebbers een unieke 
gelegenheid om ook de reserves eens 
aan het werk te zien in het sportpark 
van O.D.C. Wij zijn er bij voorbaat van 
overtuigd dat U er van zult genieten. 

O.D.C.-Junioren.
Wedstrijdprogramma: 

. Zaterdag: 
2 uur: ODC 12-ODC 13 (Robben) 
half 3: ODC 11-TICO 5 
3 uur: Boxtel 9-ODC 9 
half 4: ODC 8-Zwaluw 10 
Zondag: 
12 uur: ODC 5-BVV 7 
12 uur: DVG 4-ODC 6 

1 uur: ODC 7-OSC 4 

HOCKEY. 
M.E.P .-nieuws.
Heren: Hopbel 1-MEP I 0-3 

Keep Fit-MEP II 3-0 
Het eerste herenelftal van Mep besloot 
de competitie met een ruime 3-0 zege 
op Hopbel in Schijndel. Nadat de aan
voerder van Hopbel aan zijn collega van 
Boxtel onder toepasselijke woorden een 
bloemstuk had aangeboden, stelde Mep 
zich met 10 man op, aangezien een spe
ler op de ziekenlijst stond. Tot de rust 
wist Hopbel de score blanco te houden, 
doch daarna konden zij niet verhinderen 
dat Mep via 2 strafcorners en een goed 
doelpunt van H. Smits de stand op 3-0 
bracht en zich zodoende de gehele com
petitie ongeslagen wist te houden. 
Het tweede herenelftal gaf in Oss goed 
partij doch moest de eer hier aan Keep 
Fit laten, dat hiermede een goede kans 
op de bovenste plaats kon behouden. 
Ook hier werden twee der drie doelpun
ten gemaakt uit strafcorners. Alhoewel 
de overwinning der Ossenaren niet on
verdiend was hadden de Mepreserves 
toch zeker wel een tegenpunt verdiend. 
Programma voor a.s. Zondag. 
Heren: Forward 1-MEP I 
Dames: Nuenen 1-MEP I. 
De heren brengen een bezoek aan de 
sterke promotieklasser Forward teneinde 
zich voor te bereiden op de komende 
promotiewedstrijden. Forward bezit nog 
steeds een kans op het kampioenschap 
der promotieklasse, zodat Mep een zwa
re partij te wachten staat. Wij zijn be
nieuwd wat de Boxtelnaren in deze wed
strijd zullen kunnen presteren. 
De dames spelen uit tegen Nuenen. 
Deze wedstrijd moet voor de Boxtelse 
meisjes als laatste káns worden gezien 
om de onderste plaats nog te kunnen 
verlaten. Mogelijk inspireert dit de Mep
dames om alles op alles te zetten, waar
bij hun kansen niet als hopeloos behoe
ven te worden gezien. 
Het tweede herenelftal is vrij. 

land en Frankrijk, welke in 1763 eindig
de. Frankrijk verloor en bij het vredes
verdrag in Parijs stond Frankrijk zijn 
Amerikaanse bezittingen rechts van de 
Mississipirivier aan Engeland af. Hier
door kwam heel Canada aan Engeland 
en van Noord-Amerika bleef alleen het 
verdere binnenland tot aan Mexico 
Frans en een strook langs de Stille Oce
aan - o.a. Californië - Spaans. 
Onmiddellijk na deze verandering in ge
zag begon de uittocht van de engels
sprekende kolonisten naar het binnen
land en ontbrandde aldus weer de strijd 
tegen de Indianen. Engeland vreesde 
deze voortdurende strijd en verbood de 
kolonisten zich nog verder landinwaarts 
te begeven. Het was de kolonisten ech
ter onmogelijk hieraan volledig te ge
hoorzamen: hun aantal verdubbelde zich 
binnen elke 25 jaren. Het vermeerderde 
hun oude wrok tegen het oude Europa 
waar hun voorouders vroeger hun be
staan verloren hadden. Ook verschillen
de wetten die de kolonisten zeer zwaar 
belastten, deden de ontstemming tegen 
Engeland groeien. Vele kolonisten be
gonnen te spreken van "slavernij en 
tirannie". Hier en daar kwamen botsin
gen met engelse troepen in de garni
zoensteden. Meerdert: onlusten volgden. 
Engeland legde straffen op. De kolonies 
riepen een congre� samen en verklaar
den zich in 1776 onafhankelijk van En
geland. Dit was het begin van de Ameri
kaanse vrijheidsoorlog. In 1783 was En
geland gedwongen de afscheiding van de 
Verenigde Staten van Amerika te erken
nen. De persoon die deze revolutie leid
de en na de erkenning de kolonies orga
niseerde, was George Washington. 
Veertien aparte kolonies stelden ieder 
een eigen bestuur aan met een eigen 
grondwet. Ze kwamen allen hierin over
een dat de hoofdgedachte de vrijheid 
was: zo groot mogelijke vrijheid van 
iedere mens en het recht van zelfbestuur 
voor iedere groep die zich vanzelf ge
vormd had. Dit vrijheidsprinciep werd 
ook toegepast op de slaven, die wettelijk 
vrij verklaard werden. 
De federatie van republieken, die zich 
de Verenigde Staten noemden, vormde 
een Congres als hoogste bestuurslichaam 
van de hele federatie. George Washing
ton werd gekozen al eerste president; 
hij legde 30 April 1789_ zijn eed af. 

T.



(Vervolg van pagina 2) 
Program Mater�Amabilisschool 
MEDISCHE RAAD. 
De geest van de lessen moet onopge
smukt zijn; het gaat niet om interes
sante dingen in de eerste plaats, maar 
de lessen willen voorzien in de noden, 
zoals die op dit gebied blijken te bestaan 
bij de gemiddelde eenvoudige vrouw. 
Eerste lessenreeks: 
Het zieke kind. 
1. Bouw en verrichtingen van het men
selijk lichaam. Nadruk wordt gelegd op 
de practische zijde hiervan. Met name 
dient met zorg de plaats van de appen
dix te worden aangeduid. Als in Neder
land alle vrouwen wisten dat de blinde 
dam1 rechts onder in de buik zat, zou 
dit de huisartsen vele duizenden visites 
per jaar schelen. Zo ook de plaats van 
de galblaas enz. 
2. Infectieziekten bij kinderen. Aard en 
verloop ervan. Begrip immuniteit. Nut
van vaccinatie. Begrip antiserum.
3. Uitgebreide behandeling van de
diphterie en de kinkhoest, vooral precies
wat hun vroege verschijnselen betreft.
Beide ziekten kunnen met veel meer
succes worden bestreden wanneer de
moeder de kenmerken nauwkeurig kent.
Gezinsinfectie bij kinkhoest is in het
eerste begin vaak nog te couperen.
Herkenning dus zeer belangrijk.
4. Enkele gegevens over epidemiologie.
Verspreiding b.v. van typhus. Reinheid
op handen, voedsel, drinkwater enz., in
verband met tuberculose, typhus, kin
derverlamming enz. Baccillendrager. Zo
mogelijk ook de belangrijkste wormen,
hun verspreiding, betekenis en bestrij
ding.
5. Voedingsstoornissen bij het kind.
De relatieve belasting van de darm van
de zuigeling. Zuigelingendiarrhee in ver
gelijking met die van de volwassenen.
Intoxicatie.
Rachitis, betekenis en middelen om ze
te voorkomen.
Het juiste vitaminebegrip (tegen dwaze
angst of overmatig gebruik als panacee
tegen alle kwalen. Dieet-samenstelling).
6. Overgevoeligheid. Het begrip meest
voorkomende agentia, dauwworm, gal
bulten, allergisch eczeem, asthma.
VERPLEEGKUNDE. 
Eeerste lessenreeks: 
Kinderverzorging. 
1. De baby kort na de geboorte.
2. De voedingswijze.
3. Uiterlijke zorgen en rust.
4. De doelmatige kleding.
5. Het tanden krijgen.
6. Het zitten, lopen, spelen.

AFWISSELENDE CURSUSSEN. 
Eerste lessenreeks: 
Vrouwelijke voornaamheid. 
Ie, 2e en 3e les. 
Vrouwelijke voornaamheid als uiting van 
de eerbied voor de eigen persoon. Deze 
eerbied zal worden aangekweekt in de 
sfeer van de M.A. School. 
In de eerste lessen van deze reeks zal 
die gedachte ontwikkeld worden en toe
gepast door besQreking van : 
goede hygiëne, , 
smaakvolle kleding, 
juiste houding, 
opmaken van haar, nagels, gezicht enz. 
(waar men dit gewenst acht). 
4e, 5e en evt. ook 3e les. 
Vrouwelijke voornaamheid als uiting van 
eerbied en naastenliefde in gedrag tegen
over anderen; uitwerking van deze ge
dachten en aanpassing door bespreking 
van: 
Beleefdheidsvormen van deze streek: op 
straat, in gezelschap, op reis, in café of 
hotel; bij ontvanîen of afleggen van be
zoek; bij tafelmanieren enz. 
6e les. 
Onze eerbied voor God en onze liefde 
tot God moet zijn uitdrukking vinden 
in ons gedrag, gebedshouding, gedrag 
in de kerk, enz. 
Ook de liturgie der H. Kerk kunnen 
wij uit dit oogpunt be.lichten. 
HET LIED 
IN DE HUISELIJKE KRING. 
Het is de bedoeling dat in deze muziek
lessen de toekomstige moeder leert zin
gen en van de zang blijft houden. De 
persoonlijke smaak van de meisjes gaat 
meestal uit naar zeer bepaalde liedjes. 
Men beginne daarom, vooral in de mid
dagscholen, met een flink aantal van 
haar eigen repertoire af te werken -
er kunnen intussen toch heel wat ver
antwoorde opmerkingen gegeven wor
den - om op het geschikte ogenblik 
naar het meer verantwoorde lied - het 
kinder-, gezelschap- en volkslied - over 
te gaan. Het is de bedoeling dat ze in 
de loop gezer jaren een zes tot tiental 
mooie wiege- en kinderliedjes, meerdere 
gezelschapsliederen leren. Sommige 
groepen brengen het zelfs tot het meer
stemmige zingen van mooie melodieën. 

Men zorge dat bij de verschillende lie
deren het liefde-motief een grote plaats 
inneemt, en verzuime niet de meisjes te 
leren het beluisteren van mooie muziek 
en b.v. ook het leren onderscheiden van 
verschillende instrumenten. 
De school zou daartoe moeten beschik
ken over een stel goede liederenbundels, 
die de cursisten eventueel ook zelf zou
den kunnen aanschaffen, en over een 
gramofoon met goede platen. 

GYMNASTIEK. 
Ook hieraan kan slechts één les per 
maand worden besteed. 
Doel is, de cursisten vooral door eigen 
beleving te leren dat een goed gebruik 
van al haar lichamelijke vermogens haar 
gehele persoon (lichamelijk, geestelijk) 
in sterke mate ten goede komt. Daartoe 
zal de leerkracht de cursisten veel bewe
gingservaring geven, haar goed leren 
staan, lopen enz., haar leren zich uit te 
drukken en zich te beheersen. 
Dit kan bereikt worden door correct uit
gevoerde been-, arm-, hoofd-, romp- en 
bekkenoefeningen die dagelijks thuis be
oefend behoren te worden, door spel 
met veelzijdige beweging, door lopen, 
springen, werpen enz., eventueel in op
drachtsvorm en prestatievorm. Door 
goede rhythmische gymnastiek en dans
jes. Zo nodig worden aan de meisjes per
soonlijke aanwijzingen gegeven voor de 
goede houding en beweging (arbeidshou
dingen). 
Ook in verband met de zwangerschap 
en de eerste tijd na de geboorte kunnen 
wenken worden gegeven. 
Op de sportiviteit speciaal ten opzichte 
van elkaar zal sterk de nadruk gelegd 
worden. 
Als kleding is gewenst: wijd rokje of 
rokbroek, blouse, zwarte directoire en 
gymnastiekschoenen. 
Indien de kleding van de me1s1es in de 
dagscholen de les bemoeilijkt wordt de 
oefenstof hieraan aangepast. 

KOKEN 
Eerste lessenreeks: 
De dagelijkse warme maaltijd in een ge
zin met kinderen. 
Grote aandacht is gewenst voor: 
a. verzorgde, toch snelle, zuinige berei

ding,
b. de voedingswaarde,
c. goede samenstelling en combinaties

van gerechten,
d. de prijs van de maaltijden overeen

komstig het huishoudelijk budget,
de prijsberekening komt dikwijls op
het bord,

e. ook de speciale voeding van zuige
ling, kleuter, zieken en ouden van
dagen krijgt een bescheiden plaats.

NAAIEN 
Eerste lessenreeks: 
Het kan nodig zijn een afzonderlijke 
groep bijeen te brengen voor de begin
selen; er kan ook rekening gehouden 
worden met de vorige oefening in het 
naaien; het trage, al te schoolse van de 
dagschool moet hier vermeden worden. 
Meisjes die goed kunnen naaien, kunnen 
minder gevorderden helpen. 

BUITEN DE LESUREN 
Ontspanning: Ongeveer om de twee 
maanden een feestavond onder bevoeg
de leiding en onder toezicht van het 
schoolbestuur o.a. dansavonden, gezel
schapsspelen, voordracht, zang, toneel. 
Op voorstel van de cursisten kan de 
school jonge mannen van 18 jaar en 
ouder uitnodigen. 
Uitstapjes, minstens één per lessenreeks. 
Bezoeken en bespreken van verantwoor
de toneel- en filmvoorstellingen. 
Weekblad: ,,Klanken uit de Mater Ama
bilisschool". 
Dit contactblad is zeer wenselijk, zo niet 
onmisbaar voor het leven der school. 
Rubrieken kunnen zijn: 

de gedachte van de week; korte le
vensschets en beeld van heldhaftig
heid, 
liturgische plechtigheden, 
de aandacht voor het leven van kerk 
en land, 

een stukje in verband met het ideaal 
van de school, 
boek van de wee!.<, toneel- en film
bespreking, 
korte levensschets en pakkende mo-

• menten uit het leven van grote man
nen en vrouwen, 
commentaar bij een of ander pro
gramma-punt der school, 
brieven en opstellen der cursisten. 

Ziehier het programma van het eerste 
leerjaar. Alle lessen worden ze schrifte
lijk meegegeven naar huis. 
U ziet, het is de moeite waard. 

F. VERHAGEN.

Inteken�Biljet 
voor de Mater�Amabilisschool 

vóór 25 Februari a.s. in te zenden 

Naam 

Voornaam (liefst roepnaam) ............................................................................................... . 

Adres ............................................................................................................................................................... · 

Geh. d.d ............................................................................................................................... ........................... . 
wenst zich op te geven voor de Mater�Amabilisschool -het 

eerste leerjaar. 
Dit intekenbiljet te bezorgen bij: Zr. van der Meijden, Claris� 

senstraat 17, of bij de dames Jo v. Raeren, Clarissenstraat 7; 
Toos v. d. Laar�Susante, Breukelsestraat 32; Nan Krekelberg, 

p.a. fam. v. d. Broek, Baroniestraat 39; Bets v.d. Ven, Rechter� 
straat 12; 1:4en v.d. Laar, Molenstraat 92. 

Flikkerlicht-installatie bij overweg 
aan de Oirschotse Grindweg 
Op Dinsdag 20 Februari a.s. om 12 uur 
zal bij de overweg aan de spoorlijn Box
tel-Best aan de Oirschotse Grindweg 
een automatische flikkerlicht-installatie 
in dienst worden gesteld. 
Vele flikkerlichten zijn reeds aan de on
bewaakte overwegen in dienst gesteld, 
doch omreden gebleken is dat de weg
gebruikers over het algemeen slecht op 
de hoogte zijn met de betekenis van de 
lichten en de werking ervan, lijkt het 
ons nuttig bij deze gelegenheid een en 
ander onder de aandacht te brengen van 
onze lezers. 

* * *

Aan de paal met het bekende Andreas
kruis ( X ), waarmee onbewaakte overwe
gen worden aangeduid, is een kast met 
lichtseinen aangebracht. 
Is er geen trein op komst, dan brandt 
het zogenaamde "witte" lichtsein met 45 
flikkeringen per minuut. 
Als er een trein op komst is, dan begint 
het rode lichtsein te flikkeren, met 90 
flikkeringen per minuut, totdat de trein 
de overweg is gepasseerd. Meteen als 
het rode licht begint te flikkeren, begint 
ook een wekker aan de paal te rinkelen. • 
Het rode flikkerend lichtsein en het 
wekkergerinkel is het sein om te 
stoppen. 
Het verschil in aantal flikkeringen van 
het witte en rode lichtsein dient voor 
kleurenblinden. Beide lichtseinen hebben 
een kleinachter flikkerlicht van dezelfde 
kleur. De bedoeling daarvan is, een weg
gebruiker, die vóór de ovenveg het voor
bijrijden van een trein afwacht en daar
bij zich bevindt onder of naast het rode 
lichtsein, waardoor dit óf niet óf onvol
doende wordt waargenomen, óf indien 
het uitzicht op het lichtsein door een 
voorligger wordt belemmerd, nog te 
waarschuwen van de andere kant van de 
spoorweg af, dat, al is de trein voorbij
gereden, bij dubbel spoor een trein in 
tegengestelde richting intussen is begon
nen zich aan te kondigen. Ook het blij
ven luiden der beide wekkers waar 
schuwt voor de tegentrein ! 
Boven de beide lichten bevindt zich nog 
een derde lichtsein, oranje, met daarin 
leesbaar, indien brandende: ,,Sein buiten 

DENKSPORT 

HORIZONTAAL: 1. heet1 5. toespraak, 9. woonschip, 10. huisdier, 
12. belemmering, 13. in het jaar der wereld (afk.) 1 14. beweegkracht
uitoefenend toestel; 16. pers. voorn. woord, 17. ribbelstof 1 19. bengel;
21. metaal; 23. bieding, 25. register; 27. lengtemaat; 28. specerij, 29.
rivier in Z.-Holland; 31. badplaats in Duitsland, 33. keukengerei, 36.
eenjari� dier; 39. slot. 42 1 rivier in Italië; 43. gelooide huid 1 45. Rijks
grens (afk.) 46. echtgenote, 48. vat; 49. vragend voorn. woord, 50. 
moeite; 51. waterplas. 
VERTICAAL: 1. waakzaam, 2. behoeftige, 3. godsdienst, 4. knaagdier, 
6. bijwoord; 7. aanw. voorn. woord; 8. larf v. d. langpootmug, 10. niet
lang1 11. losgerafelde naad 1 14. wederk. voorn. woord, 15. zangnoot, 
18. tegenspraak, 20 handelaar, 22. pers. voorn. woord, 23. schel, 24.
deel van een schip1 25. soort hert; 26. onderricht; 30. zangnoot, 32. 
eetgerei; 33. plezier, 34. deel van de voet; 35. krijgsmacht, 37. snoe
perij 1 38. lengtemaat 1 40. universitaire titel (afk.); 41. trio 1 44. scheeps
reparatieplaats 1 47. spil 1 49. pers. voorn. woord. 

Oplossing vorige Puzzle 

HORIZONTAAL: 1. abeel, 4. ketel, 7. eer, 9. re, 10. peper, 11. i-a, 13. 
sen, 15. kwast, 17. taart, 19. ra, 21. Dr., 22. Rotterdam, 24. na, 25, eb, 
27. trens, 29. broer, 30. per, 32. os, 33. renet, 34. ik, 36. ets, 38. meter,
39. takel.
VERTICAAL: 1. Afrika, 3. leest, 4. krent, 5. te, 6. laagte, 8. Epe, 12.
barones, 14. maraboe, 16. satan, 18. adder, 20, kei, 23, stroom, 26. kre
kel, 28. speer, 29. Brest, 31. ent, 35. St., 37. R.K.

dienst". Wanneer in een of ander onder
deel der installatie een storing optreedt, 
waardoor een trein zich niet door het 
rode flikkerlicht zou aankondigen, dan 
treedt het oranje storingssein in werking; 
dit betekent dus: ,,Opletten, want de 
treinen kondigen zich niet meer aan". 
Dit sein is ter onderscheiding van de 
beide andere geen flikkerlicht en heeft 
een klein oranje zijlicht in de richting 
van de naderende trein, zodat de machi
nist, de storing bemerkende, deze kan 
rapporteren. 

Wat kan ik worden? 
II. 

HOE WORD -IK 
INSTRUMENTMAKER? 

Wanneer een jongen een goede techni
sche feeling heeft en een goede hand
vaardigheid met behoorlijk technisch in
zicht, dan is voor zo'n jongeman het be
roep van instrumentmaker dikwijls geen 
slechte keuze. 
Het maken van instrumenten kan men 
leren in de praktijk, aangevuld met 
avondonderwijs en verschillende cursus
sen. Maar een bijzondere opleiding als 
instrumentmaker is toch wel gewenst. 
Deze opleiding kan men volgen op zeer 
vele ambachtsscholen. Op vele plaatsen 
is aan de Ambachtsschool een opleiding 
tot instrumentmaker verbonden. 
Vermeldingswaard is de Leidse Instru
mentenmakersschool, waar een opleiding 
van vier tot vijf jaar de mogeHjkheid 
geeft tot vollodig vakmanschap. Aan 
deze school worden de jongens opgeleid 
tot instrumentmaker, glasblazer en glas
slijper, naargelang hun keuze. 
Het onderricht is overwegend practisch 
en zeer veelzijdig. De oudere leerlingen 
krijgen ook enige theorie. 
Het onderwijs bestaat in: instrument
maken, glasblazen, glasslijpen, smeden, 
bankwerken, electrisch bedrijf en ama
nuensisvak. Voor de oudere leerlingen 
tevens les in materialenkennis, construc
tieleer en ontwerpen van apparaten. 
Jongens, die deze school willen volgen 
moeten 16-18 jaar zijn, drie jaar me
taalbewerking geleerd hebben, n.l. twee 
jaar ambachtsschoolopleiding en nog een 
jaar praktijk. 

De leerlingen zijn geen cursusgeld ver
schuldigd. Ze krijgen een kleine toelage 
na twee jaar: van f 8,- tot f 30,- per 
maand. ·w.� 

Jammer 'dat -�iden zo ver van Brabant
af ligt. Reeds-".'i"neerdere malen heeft men
het idee geopperd in het Zuiden een
dergêlijke instrumentmakersschool op te
richten.
De plaatsingsmogelijkheden van jongens,
die het instrumentmakersdiploma hebben
zijn legio. We noemen: monteur en op
zichter bij electrotechnische bedrijven;
instrumentmaker in overheidsbedrijven
of bij particulieren, in Universiteits
laboratoria, werktuigkundige op werk
plaatsen etc.
Door de grote vraag naar vakbekwame
instrumentmakers is de toekomst voor
dit vak zeer gunstig.
Voor de jongens in het Zuiden is eèn
instrumentmakersopleiding op een Am
bachtsschool aan te bevelen, waarna zij
zich eventueel nog in dit vak kunnen be
kwamen door schriftelijke cursussen,
avondonderwijs, praktijkopleidingen etc.
Het is een beroep, dat veel voldoening
geeft.

Missie Thuisfront 
De Boxtelse Missie-Naaikring organi
seert op Dinsdag 6 Maart een Bridge
en Rikavond, waarvoor mooie prijzen 
beschikbaar zijn. Deelnemers kunnen 
zich zo spoedig mogelijk opgeven bij 
Mej. A. v. d. Laar, Molenstraat 92. 
Nadare inlichtingen volgen. 

Wie kaart er mee 
Voor de Missionarissen over zee? 

* * *

De rommelpot bracht voor de Missie 
van Pater van Roosmalen ook nog een 
meevallertje. André en Hans v. Duren, 
Stanie Meijer, Bert Goossens en Kees 
Voermans haalden er f 7,50 mee op. 

OOST-PRIESTERHULP. 
De onlangs door de R.K.JB. onder de 
boerenstand gehouden collecte voor 
Oost-Priesterhulp heeft opgebracht: 
aan contanten . . . . f 582,35 
aan granen " 743,50 

Totaal f 1325,85 

Mede namens onze ouders 
A. Smetsers-v. Gooi

betuigen wij onze hartelijke 
dank aan de Edelachtb Heer 
Burgemeester, de Eerw. He-

Te koop: goed spelende Tele
funkenradio, fornuiskachel, 
groot model, keukenkastje, 
matras (Swijvelaar). Bevragen: 

Pension aangeboden voor 1 of Gevraagd 
2 heren, R.K., enigszins op 
leeftijd geen bezwaar. Bevra- en,• O'e nette meisies gen, Molenstraat 19. E. j 

ren Geestelijken, Bestuur 
Buurtcommissie, de beide 
buurten Tongeren en Kalks
heuvel, voor de vele blijken 
van belangstelling bij hun 
Gouden Huwelijksfeest, als
mede voor de vele fraaie en 
nuttige geschenken en vele 
bloemen hun aangeboden. 

Hun dankbare kinderen 
en kleinkinderen. 

Wegens emigratie te koop: 
fornuiskachel, hangkast en 
spiegel. F. van Laarhoven, 
Kasteren B 24, Liempde. 

Molenstraat 19. 

Te koop: to leggende kippen 
met haan en 4 krielhennetjes, 
een hobbelpaard, een wind
buks, 50 meter staaldraad, 3 
driftvarkens, een klein karretje 
op veren, geschikt voor Seth
landse ponny, Philipsradio z.g. 
a.n., 10 m3 stalmest. Sjaak
Vermeer, Maastrichtsestraat
56, Boxtel.

Gevraagd: nette leerling of 
halfwas kappersbediende in 1 e 
klas zaak. H. Vugs-Bullens, 
Stationstraat 12, Oisterwijk. 

Te koop: volbloedkalf, oud 3 
Te koop: zware biggen bij maanden, prima melklijsten. 
Frans v. d. Meijden, Ner- Vermulst, Mijlstraat 45. 
gena 12. 

Te koop: een toom zware 
driftvarkens N.L., waarvan ge
merkte voor stamboek en een 
maalkalf. M. van Pinksteren, 
Tongersestraat 38. 

Te koop: Voederbieten. M. v. 
Laarhoven, Liempdseweg 18. 

Driftvarkens te koop, bij J. 
Jennissen, Liempde D 49. 

Houtverkoping 
Kamplna, Liempde en Esch 

Notaris P. Mertens 
te Boxtel 

zal aldaar op DONDERDAG 
22 FEBRUARI 1951 voorm. 
10 uur in café H. Nooten, v. 
Salmstraat, 

PUBLIEK VERKOPEN: Te koop: 20 jonge kippen, 
broed 1950. Te bevragen, Len- I. Voor de Ver. tot Behoud 
nisheuvel 3. van Natuurmonumenten in 

Te koop: een toom D. L. big
gen, ook gemerkte voor het 
stamboek. A. Verhoeven, Mijl
straat 30. 

Te koop: studiepiano. Bevra
gen, Molenstraat 19. 

Bij P. v. d. Meijden, Schijndel
sedijk 11, steeds verkrijgbaar 
rogge- en haverstro. 

Te koop: twee clubs, kachel, 
kinderwagen en wieg, spot
prijs. Van Hornstraat 59. 

Te koop: 1200 kg eetaardap
pelen. H. v. d. Loo, Schijndel
sedijk 5. 

Te koop z.g.a.n. kindermantel
tje, 7 jaar. Bevragen: Molen
straat 19. 

Nederland. 
104 kopen uitgezaagde mast, 

geschikt voor palen, tim
merhout en mijnhout 1 

tO kopen eiken, voor zware 
palen, 

1 koop zware mast 1 
17 kopen eerste dunning, lat

ten en bonenstaken in 
het Groot Vak. 

Aanwijzing doen de boswach
ters de Heren v. d. Ham en 
Beye. 
II. Voor de Heer Marts Mi
chielsen te Boxtel:
8 kopen 6-jarig schaarhout in

de Steegstraat te Liempde 
III. Voor de Fam. v. Oers te
Esch:
3 kopen schaarhout nabij de

boerderij te Esch.

leeftijd 14 tot 16, ter 
Te koop: z.g.a.n. kinderwagen, opleiding in ons 
box, kinderstoel en pendqle- Atelier voor Lederwaren stel. Bevr. Molenstraat 19. 

Accountantskantoor van 

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 

Aanmelden 

A. J. M. v. ELK 
Lader• an Lederwarenlabrlak 

Burgakker 1 6 b • Boxtel 

Gevraagd voor direct 

net tweede Meisje 
HOTEL BEKKERS 

Stationsplein 7 

Ruilverkaveling "Spoordonk
"

De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling "Spoor
donk" maakt bekend : 
1. dat overeenkomstig de desbetreffende bepaling in het

plan van ruilverkaveling, de nieuwe kavels met ingang
van DONDERDAG 15 FEBRUARI door de daartoe aan
gewezen eigenaren in bezit genomen kunnen worden.

2. dat het op de nieuwe kavels voorkomende houtgewas -
voor zover dit niet geschat is en door de nieuwe
eigenaar over!{enomen is - nog tot 1 Mei 1951 door de
oude eigenaar kan· worden gerooid.

3. dat percelen ingezaaid roggeland onderling verrekend
behoren te worden op basis van de gemaakte kosten
zijnde f 65, - per ha.

Oirschot, 12 Februari 1951. 
De Plaatselijke Commissie, 
J. v. d. SCHOOT, Voorzitter
A. J. v. LEUVEN, Secretaris

Stille Omgang - afd. Boxtel

ALGEMENE VERGADERING 
voor de deelnemers aan de Stille Omgang te A'dam 

op Donderdag 22 Februari 
'• avonds 8 uur in "DE ARK" 

DUS NIET op Woensdag 21 Februari 
Mededelingen over bedetocht en uitdeling van 

programma's, Spoorkaartjes e.d. Reiskosten en Con, 
tributie moeten dan voldaan worden. 
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Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK 

Plaatselijk Nieuws 
PRIESTER GEWIJD. 

• In een intieme kloosterkapel te Leuven 
is vorige week Zaterdag weer een Box
telse jongen priester gewijd. 
Joseph Klomp, van de Congregatie van 
de Aalmoezeniers van de Arbeid ont
ving de H. Priesterwijding uit de handen 
van Z. Hw. Exc. Mgr. Bouve. 
Neomist, ouders en familieleden onze 
gelukwensen. 

JEUCDCONCERT. 
Voorafgaande aan het avondconcert zal 
het Brabants Orkest op Maandag 26 
dezer een jeugdconcert geven voor de 
leerlingen van middelbare ulo- en nijver
heidsscholen. 
Dit concert wordt mede in de Ark ge
geven; het vangt aan om 5 uur. 
Het programma voor dit jeugdconcert 
luidt als volgt: 

Ouverture "Die Hebriden" van Men
delssohn. 
Menuet uit de symphonie no. 101 
,,De Klok" van Haydn. 
Menuet uit Eine kleine Nachtmusik 
van Mozart. 
Menuet uit symphonie no. 5 van 
Schubert. 
Roemeense dansen van Bartók. 

Voor dit paedagogisch concert bestaat 
mede zeer grote belangstelling. 

CONCERT BRABANTS ORKEST. 
Naar aanleiding -van het op 26 Februari 
a.s. te geven concert door het Brabants 
Orkest moge hier een kort overzicht 
volgen van de uit te voeren werken. 
Het concert opent met de Kuhnau-varia
ties van Hendrik Andriesseti. 
Johann Kuhnau (1660-1722) was vóór 
Johann Sebastian Bach als Thomascan
tor in Leipzig werkzaam. 
Andriessen componeerde in 1935 in oude 
stijl deze Kuhnau-variaties uit bewon
dering voor de rijke inhoud van het 
thema. 
De symphonie in D-gr. t. werd door 
Joseph Haydn gemaakt bij gelegenheid 
van zijn eerste succesvolle bezoek aan 
Engeland. 
Het tweede deel dezer symphonie, het 
A!t�'l;t,.�;•tot' liè·· meest· geniale 
sdieppingen van Haydn. De rhytmische 
begeleidingsfiguur in het Andante deed
in de volksmond de bijnaam "de klok"
voor aeze symphonie ontstaan. 
Mozarts "Eine kleine Nachtmusik" is 
zeer geliefd. Het werk ontstond in 1787 
en bestaat uit 4 delen: allegro, roman ze, 
menuetto en rondo. 
Het is · oorspronkelijk voor strijkorkest 
gecomponeerd. Een onberispelijke uit
voering zal ongetwijfeld velen zeer ver
heugen. 
De Roemeense dansen van Béla Bartók 
werden in de jaren 1910-1920 geschre
ven. Het werk is zeer sterk geïnspireerd 
door de Roemeense volksmuziek. Het is
een suite van zeven dansen uit allerlei 
delen van Roemenië. 
Het concert wordt besloten met de He
briden-Ouverture van Felix Mendels
sohn, waarin deze zijn· impressies heeft 
weergegeven van een bezoek aan de 
Fingal-grot op een der Hebriden-eilan
·den. Vandaar dat deze muzikale fanta
sie ook wel wordt aangeduid met de 

. naam Fingalshöhle-ouverture; het is een 
muziekstuk meesterlijk in de vorm en 
puur van klank. 
Voor de zakelijke bijzonderheden voor 
dit concert wordt verwezen naar de in 
dit blad voorkomende advertentie. 

H.K.W., AFD. BOXTEL. 
Op Donderdag 1 Maart a.s. zal de Ned. 
Kath. Bond van Administratief-, Verko
pend- en Verzekeringspersoneel "St. 
Franciscus van Assisië, afd. Boxtel haar 
30-jarig bestaan herdenken. 
Dit jubileum zal door de leden gevierd 
worden in de zaal van Hotel Bekkers te 
20 uur.
Op deze bijeenkomst zal aan het oudste 
lid, een der mede-oprichters, de Heer J. 
v. Nistelrooy het diploma worden uitge
reikt der H.K.W. en K.A.B. wegens on
afgebroken lidmaatschap. 
Tevens zal de Algemene jaarvergadering 
worden gehouden. 
Op Zondag 25 Febr. zal in de kapel 
der Eerw. Zusters Ursulinen te 9.30 uur 
'n H. Mis worden opgedragen voor de 
levende en overleden leden der afdeling. 
Wij vertrouwen dat alle leden beide bij
eenkomsten zullen bijwonen. 

E. H. B. 0. 
Aan ·alle leden werd een formulier ter 
invulling aangeboden voor het vaststel
len' van een volledige ledenlijst. Alleen 
de· geregistreerde leden kunnen in aan
merking komen voor indeling Î>ij een 
cursus. Mocht iemand zo'n formulier 
niet hebben ontvangen, dan kan hij zich 
uiterlijk tot 'Woensdag nog melden bij 
de_ secretaresse: Mej. R. Doms, Paral-
lelweg 8, Alhier. • • 

., * * *

Dé cursus voor groep C begint wa�t
schijnlijk -0p de eerste Woensdag in 
Miart. Wie in deze groep wordt inge
deeld ontvangt enkele dagen vóór de 
aanvang een persoonlijke oproep. 

* * *

'Donderdag 1 Maart, cursus om half 8 
voor, ·groep A,. Qm• half 9 voor groëp B 
in het ziekenhuis, 

WEEKBLAD \IOOR BOXTEL EN OMGEVING 

ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B. 
Afd. Boxtel. 
Op 28 Februari a.s. komt voor onze af
deling de bekende Pater Drs. Fidentius, 
Capucijn, die terecht wel eens genoemd 
wordt de moderne Pater Henricus, in de 
Ark spreken over de "Herwaardering van 
de mens" oftewel "Eten alleen is nog 
geen leven". Voor deze avond vragen 
wij de speciale aandacht van onze leden. 

HONDENBELASTING. 
Houders van honden worden er op 
attent gemaakt dat aangifte elk jaar 
moet geschieden, en wel vóór 1 Maart 
op het gemeentehuis. 
Na I Maart zal met de controle worden 
begonnen. 

JAARVERGADERING R.K.J.B. 
Op de door de R.K.JB. gehouden jaar
vergadering werd na het uitbrengen der 
verslagen door de secretaris, bestuurs
verkiezing gehouden. M. Habraken werd 
herkozen en in de vacature C. v. d. Pas 
werd gekozen M. v. d. Struyk. 
Door de heer De Koning werd verslag 
uitgebracht van de gewassenwedstrijd 
1950, en Kapelaan Verhagen onderhield • 
de vergadering over de toekomstmoge
lijkheden van de boerenstand. 
Tot slot werd door voorzitter en afge
treden bestuurslid C. v. d. Pas weder
kerig gedankt voor de samenwerking en 
ondervonden waardering en de nieuwge
kozene in het bestuur verwelkomd door 
de voorzitter. 
Het was een geanimeerde jaarverga
dering. 

GESLAAGD. 
Voor het vaardigheidsdiploma Machine
s'chrijven slaagden: P. v. d. Langenberg, 
H. v. d. Elzen, A. v. d. Steen, A. Wage
naars en L. v. d. Velden, allen te Boxtel 
en J. v. Oirschot, J. Steenbakkers, C.

. Schellekens en J. Bergman uit Gemonde. 
Zij genoten hun opleiding aan de R.K. 
Jongensschool voor M.U.L.O. te Boxtel. 

ARBEIDSBEURS BOXTEL. 
VRAAG: Arbeiders voor Nederlandse 
steenkolenmijnen, landarbeiders, land
bouwerszonen voor Zuid-Limburg, leer
ling wasserijknecht, 14-17 jaar, leerjon
J(ens-·w,or0vleeswarenfabrît-k, ·aankomen- -
de krachten voor schoenindustriè, tim
merman, meisjes voor wasserjj, schoenfa
briek, lederwarenfabriek en� �extielfa
briek, werkster en dienstboden, kookster, 
aank. electriciën. • 
AANBOD: opperlieden, grondwerkers, 
schilders, bankwerkers, constructie bank
werker, broodbezorger, chauffeurs, ver
tegenwoordigers, mannelijke en vrouwe
lijke kantoorkrachten, gezelschapsdame, 
huishoudster, winkeljuffrouw. 

BURGERLIJKE STAND 
GEBOREN: Gijsbenlina M. M. dochter 
van C. A. P. Robben en C. v. Tillaert, 
Molenwijk 2 - Maria J. P. L. dochter 
van M. H. v. d. Biggelaar en E. Boleij, 
v. Hugenpothstraat 17 - Theodorus W.
L. C. zoon van H. Breuer en Th. M. van
Son, Hertogenstraat 11 - Henriëtte C. 
M. dochter van J. C. van der Meijden 
en B. J. A. Mandos, Stationstraat 12 -
Joanna W. M. dochter van J. W. van 
Zeeland en A. A. M. Raaijmakers, Breu
kelsestraat 142 - Anna M. dochter van 
C. G. A. Maagdenberg en E. M. Th . 
Kanters, van 1-luge'npothstraat 25. 
ONDERTROUWD: Henricus M. 
Schouwenaars en Adriana M. J. de Laat 
- Gerardus Th. op 't Hoog en Adriana 
M. Ttmmermans. 
GEHUWD: Petrus J. Voets en Wilhel
mina M. Jos. Haerkens. 

Wie wil f 1001- hebben? 

Dit riepen we op 'n oudejaarsnacht mid
den in de huisvennen. Er kwam geen 
antwoord, we wachtten 'n uur maar er 
kwam ook niemand opdagen. 
In dit licht bezien is onze oproep om 
tijdschriften voor zieken, invaliden en 
ouden van dagen een enorm succes ge
worden. We kregen één aanbieding. 
Als er nog iemand zo vriendelijk wil zijn 
om één tijdschrift af te staan, kunnen 
we daarvoor in aanmerking komende 
mensen eens per half jaar van lectuur 
voorzien. Als U die ene nu eens wilt 
zijn, dan vangt U 2 vliegen 'in één daad. 
U toont begrip te hebben voor naasten
liefde, en U brengt vertroosting bij een
zamen. 
Stuur daarom direct een berichtje naar 
Wilhelminastraat 2 of Dufourstraat 38 
en wij, dat zijn de Verkenners van de 
St. Carolustroep, par. H. Hart, komen 
U onmiddellijk bezoeken. Mocht het 
schrijven van een berichtje voor U nog 
te bezaarlijk zijn, geef ons dan een sein
tje en wij komen het voor U doen. U 
kent toch ons streven? 
Wij willen zieken,. enz. van tijdschriften 
voorzien, om hun overvloedige tijd te 
veraangenamen, voor velen is lectuur de 
enige verpozing. De tijdschriften die U 
afdankt, willen we wekelijks verzame
len, en bezorgen bij zieken. Welke bla
den komen hier voor in aanmerking? 
Kortom alle week- en maandbladen, voor 
dames, heren, en de jeugd. 
Kom Familie van Tutten, zit nu eens 
niet te dutten. 
Namens alle zieken, ouden van dagen 
en invaliden, onze hartelijke dank. 

• 

Moderne Franse Religieuze Kunst 
Neen, ik lust de brei niet die de kunst
critici van De Linie en De Maasbode 
mij gelieven voor te zetten. 
Dit is mijn conclusie na een bezoek aan 
de tentoonstelling van moderne franse 
religieuze kunst in Eindhoven. 
Nu is het wel zo: ik ben maar een "ka
tholiek uit de massa" en dienvolgens is 
mijn begripsvermogen omtrent "het 
waaien van Gods geest" niet zo bijzon
der. En als bovendien reporters van onze 
grote katholieke bladen aan het woord 
van die franse dominicaan père Coutu
rier nog toevoegen "Gods geest spreekt 
zoals Hij wil", dan raak ik bij het be
schouwen van verschillende "religieuze" 

. schilderstukken en sculptures de kluts 
helemaal kwijt. 

toonstelling is nog wel een en ander 
dat eerlijk gelovige mensen niet als mo
tief ter overweging mag worden voor
gezet. Het vergiftigt ons begrip van wat 
heilig is. 
Om een voorbeeld te noemen: een deel 
van ons gezelschap stond, zonder ten
toonstellings-catalogus, een sculptuur 
(beeldhouwwerk kan ik het niet noemen) 
te bekijken en te beredeneren wat het 
moest voorstellen. De aard van de ten
toonstelling in aanmerking genomen, 
waren er vau oordeel dat het werkje 
- 50 cm hoog - een arend zou kunnen 
zijn als afbeelding van het St. Janssym
bool, doch wie beschrijft de verbazing 
toen hij raadpleging van de catalogus 
in de voorstelling aartsengel Gabriël 
moest worden gezien. 

Begrijpelijk heeft zo'n uitbeelding niets 
.,zoetelijks" ! 
Bij veel van wat te zien was gingen 
onze gedachten uit naar de jonge kun
stenares, die in Den Haag bij het toe• 
kennen van de prijs voor "Vader en 
zoon" zo radicaal te werk ging, dat de 
kunstwereld wekenlang als het ware op 
de kop heeft gestaan. 
Maar aangezien met betrekking tot deze 
tentoonstelling niet de moed opgebracht 
wordt om minstens tegen de katholieke 
kunstbeoordeelaars in actie te komen, 
zou ik "mens uit de massa", onze gees
telijkheid willen vragen toch vooral niet 
het voetspoor te volgen van père Cou
turier doch onze gelovigen te behoeden 
voor "schilder- en beeldhouwkunstige" 
dwalingen. v. A. 

En het erge wat mij daarbij overkomt 
is dan, dat ik mijn vertrouwen verlies in 
de geestelijkheid die mij op de wijze 
zoals o.a. op de tentoonstelling van re
ligieuze kunst is te zien, wil voorhouden 
hoe "Gods geest" zich doet kennen in 
moderne schilders. 

Gesprek aan het kerkportaal 
"Moderne knuppel in een conservatief 
hoenderhok" i� de lawaaierige titel bo
ven de bespreking van de tentoonstel
ling in de Maasbode. 
Maar ik, als eenvoudig "katholiek mens 
uit de massa" acht het hoog tijd dat er 
eens met een stevige knuppel wordt ge
zwaaid en geslagen tegen "de onbedacht
zamen", die, ik weet niet uit welke mo
tieven, iedere gelegenheid aangrijpen om 
de eenvoudige gelovigen te ergeren in
zake religieuze voorstellingen. 
Een verbod schilderingen en beelden te 
maken zou mij liever zi.jn dan zulk "re
ligieus" schilder- en sculptuurwerk in 
onze kerken. 
Ik kan mij voorstellen dat "modem" 
religieus werk in franse kerken niet veel 
ergernis zou opwekken, omdat het be
zoek aan Gods huis in Frankrijk niet zo 
denderend schijnt te zijn, naar ik meen 
te mogen opmaken uit mededelingen, 
waar wij, hier in Nederland mogen er
voor worden behoed. 
Veel schilder- en beeldhouwwerk in 
onze kerken moge niet meer in over
eenstemming zijn met de opvattingen 
van onze tijd, uitbeeldingen die de men
sen niet st�l"'.rgenoeg aanspreken, maar 
dat neemt niet weg, inplaats van "zoe
telijkheid" moet ons religieus gevoel 
niet door moderne dwaling worden af
gestompt. 
Neen, onder het moderne op deze ten-

't Huwelijk, het huishouden, is een mid
del tot heiliging van de zielen!! 
't Gesprek stokt even ..... . 
Ik lees de vraag in de ogen, in het ge
zicht van de mensen, die om me heen 
staan: 
't Huwelijk, 't huishouden is iets heiligs?" 
Schokschouderend zegt er zo een! ,,'k 
Kan er zo weinig van ontdekken". 
,,'t Is zo slecht om te geloven, als men 
eenmaal in het schuitje zit". 
"Kijk maar eens, wat de jongelui die 
zich er op voorbereiden ervan maken en 
er van denken". 
,,'t Is moeilijk om daarin iets heiligs te 
ontdekken!?" 
Al deze vragen lees ik oo hun gezichten. 
De mensen, de wereld, denkt er zo 
anders over. 
En toch .... . .  't is zo. Het is een heilige 
instelling, het grootste hulpmiddel tot 
heiliging der zielen. 
'k Pak de brief van de Bisschoppen en 
lees hun een stuk daaruit voor. 
"Het qezin is de bron, waaruit het leven 
voortkomt. Het leven, bepaaldelijk het 
menselijk leven, is een geheim van God's 
almacht en· wiisheid. De mens, op zich
zelf beschouwd, kan geen leven maken. 
en geen wetenschap zal het ooit zover 
brengen dat de mens uit zichzelf leven 
kan verwekken. 
En toch is de mens de bron van het men-

Snelle groei der V.S. in de vorige eeuw 
4. 

Alleen door emigratie uit Europa en de 
natuurlijke vermeerdering van de geïm
migreerden, groeide in Amerika een 
natie uit bijna alle landen van West- en 
Zuid-Europa, waarvan, bij alle verschei
denheid, alleen kan gezegd worden dat 
het overwegend Engels en overwegend 
protestants was, maar dat het in de loop 
der jaren een hechte eenheid van geest 
opbouwde uit de eenheid van levenswij
ze: de landbouw en de wereldhandel met 
de artikelen die het voortbracht, later de 
industrie. 
Sinds de onafhankelijkheidsverklaring 
van 1776 bleef het zeer snel groeien, 
door de snelle aanwas in dit welvarende 
en overvloedig voorziene land en door 
massale immigratie. In 1776 was de be
volking ruim 2 millioen. In 20 jaren ver
dubbelde het alweer; maar daar was op 
gerekend door de aankoop van de Fran
se kolonie Louisiana, die zo groot was 
als heel de V.S. van toen. Het bleef 
groeien en ondanks dat zóveel gebied 
zich met de V.S. verenigde dat het zich 
in de 19e eeuw nogmaals verdubbelde 
in oppervlakte, was de staat rond de 
eeuwswisseling toch geheel bevolkt. 
Voortdurend kwamen er mensen bij, met 
millioenen. In het begin na 1800 waren 
er al meer dan 12 milliçen inwoners -
honderd jaar later was het meer dan 10 
maal zoveel. Telkens trokken de oudere 
immigranten, pionierend verder naar het 
Westen, het klaar gekomen land weer 
overlatend aan de nieuw-kamers. 
Het is vreemd dat al deze immigranten 
uit Europa zo spoedig gewend waren en 
vooral zo gauw en zo volkomen een een
heid vormden, zodat de V.S., waarvan 
het aantal staten in de loop van de 19de 
eeuw stee� tot 48, toch één natie vorm
den, hecht verbonden als weinig volken 
ter wereld. 
Dat ze er zo gauw gewend waren is te 
verklaren uit de oorzaak waarom nage
noeg alle emigranten uit Europa naar 
Amerika gingen. Zij verlieten Europa 
om een of andere crisis, om een of an
dere nood te ontvluchten, 'n nood voor 
hun godsdienstige overtuiging of een 
nood voor hun bestaan. In Amerika, 
vooral van die tijd, vonden ze een land 
van grote overvloed, een land met veel 
bestaansmogelijkheden, waar met veel 
arbeid en veel ijver voor ieder een nieuw 
eigen bestaan was op te bouwen. Zij 
ontvluchtten een Europa vol eeuwige 
twisten tussen de landen, eeuwige twis
ten tussen godsdienstige en politieke 
richtingen, een Europa waar velen zich 
verdrongen op 'n klein stukje grond. 
De emigrerende leren b.v. verlieten in 
de vorige eeuw een land waarin ze zo 

Abraham Lincoln 

verarmd waren, dat de kleine boeren en 
landarbeiders leefden op weinig meer 
dan aardappelen. De Nederlanders emi
greerden toen uit een land waar toen de 
massa veel en veel minder kreeg" dan in 
onze ergste rantsoenerin�stijd. 
In veel andere landen waren de toestan
den nog veel erger. Men leefde in voort
durende nijpende zorgen voor de eerste 
levensbehoeften. 
In Amerika was dit helemaal anders. 
Daar vond men zo'n overvloed aan alle 
levensmiddelen dat ze er zelfs verkwis
tend mee konden omgaan. Zuinigheid 
was er onbekend. Er zijn nog veel Ame
rikanen, vooral bij de minder ontwikkel
den, die zich Europa niet anders voor
stellen dan een land vol zorg, nood en 
armoede om de eerste levensbehoeften. 
Bovendien ontvluchtten in de vorige 
eeuw veel Europeanen hun land vanwege 
de onderdrukking die zij ondervonden 
van hun regeerders, of dit nu koningen 
waren of revolutionaire dictators of volks
dictaturen of alleen maar machtige he
ren, en zij vonden in Amerika een jonge 
groeiende staat, waar de vrijheid de 
voornaamste gedachte was in alle wetten 
en in heel de levenswijze . 
Deze vrijheidsgedachte kwam het sterkst 
naar voren onder president Lincoln, die 
de vrijgemaakte negers gelijk stelde met 
de blanken door hen bij de wet volledig 
burgerrecht te geven. President Abra
ham Lincoln leeft in de gedachten der 
Amerikanen voort als de grootste strij
der voor vrijheid en gelijkheid en de 
rechten van de mens. 

selijk leven. Man en vrouw werden door 
God gemaakt tot bron van het leven, 
waaruit de nieuwe mens geboren wordt. 
Welk een geheim van grootheid, maar 
tevens welk een verantwoordelijkheid 
brengt dit mee voor de kleine, zwakke 
mens. God's wijsheid en almacht gaan 
hier samen met de menselijke kracht en 
liefde!. ..... 
Maar God is nog veel verder gegaan. 
Hij heeft die instelling van het huwelijk, 
welke uit haar aard reeds een heilig ka
rakter droeg, verheven tot een Sacra
ment, tot een blijvend Sacrament, dat 
niet alleen de bron moet zijn van het 
gewone leven, maar tevens zijn grote 
taak heeft voor het "nieuwe leven" in 
de genade, het leven als kind van God". 
Daar staat het! 
Het huwelijk, het huwelijksleven op zich 
is een samengaan tussen God en de 
mens. God is er mee gemoeid, telkens 
als een nieuw leven begint. 
Daarenboven is het huwelijk een blij
vend �acrament en bron van het iienade
leven. JZo staat het in de Brief van de 
Nederlandse Bisschoppen. 
Even zie ik nog hun gezichten ernstig 
nadenkend over deze grote zinnen. Ze 
zijn er stil van geworden, vol verwonde
ring. 
Zo hebben we het nooit haast begrepen! 
't Is nog haast niet te begrijpen. 

Tot een volgende keer. 

Een andere uitdrukking van deze vrij
heidsidee ligt in de zogenaamde Mon
roe-leer: de opvatting van die andere 
beroemde president: Monroe. Iedereen 
heeft wel eens iets in de krant gelezen 
over deze Monroe-leer. Wat het eigen
lijk is? Het is de grondregel voor de 
houding van de Verenigde Staten tegen
over de wereld buiten Amerika, de 
grondregel dus voor hun buitenlandse 
politiek, waaraan zij zich een eeuw lang 
streng hebben gehouden, tot de nood
zaak hen dwong er van af te zien. 
Waarin deze houding bestaat? 
De eerste president der V.S., George 
Washington, .was van mening, dat de 
buitenlandse invloed een der verderfe
lijkste dingen is voor een land. En daar
om wenste liij als voornaamste iiedrags
regel voor·net welzijn van de V. S. om 
met andere landen wel zoveel mogelijk 
handelsbetrekkingen, maar zo weinig 
mogelijk politieke betrekkingen te onder
houden. Europa heeft een te verwikkelde 
politiek, zei hij, zodat vaste politieke 
betrekkingen daarmee de V.S. gauw in 
conflicten zou kunnen brengen waar 
deze, door zijn afgelegenheid, bèst bui
ten kon blijven. 
Zijn opvolgers op de presidentszetel, 
Jefferson en Madison, hielden dezelfde 
opvatting. 
De 4e president, en dit is Monroe, legde 
omtrent de houding der V. S. tegenover 
de rest van de wereld, op 3 December 
1823 in het Congres een officiële ver
klaring af waarvan de inhoud altijd be
kend is gebleven als de "Monroe-leer". 
De inhoud van de verklaring komt in 
hoofdzaak hierop neer: leder land heeft 
het recht zijn eigen regeringsvorm te 
kiezen, en, nu niet alleen Noord-Ameri
ka maar ook Zuid-Amerika was vrij ge
komen en niet langer kolonie was van 
de Europeanen, eiste hij namens het hele 
Amerikaanse vasteland: ,,Handen af van 
Amerika". Hij eiste dat geen Europees 
land nog kolonies in Amerika mocht zoe
ken en dat de V. S. bij alle pogingen tot 
inmenging in Amerika, aan de kant zou
den staan van iedere Amerikaanse staat. 
Bovendien verklaarde hij, dat de V. S. 
in sympathie aan de kant zou staan van 
ieder andere kolonie ter wereld die 
eigen vrijheid en zelfstandigheid zou 
eisen. Verder zouden de V. S. zich niet 
bemoeien met de onderlinge oorlogen 
der andere staten. 
Van dit laatste punt der Monroeleer zijn 
de V. S. pas afgestapt toen de oorlogen 
in Europa van zo'n aard en omvang wa
ren geworden, dat ook het welzijn van 
Amerika zelf in het gedrang kwam, na
melijk bij de twee wereldoorlogen van 
de eerste helft van onze eeuw. 

T 



Ten afscheid 
)Js dit U onder de ogen komt, waarde 
lezer, is de laatste dag van mijn ver
blijf in Nederland reeds aangebr<;>ke!1. 
Het is 'n lange tijd ge'!"eest, waann 1k 
nieuwe krachten kon opdoen om het 
werk in mijn Missie van Karema weer 
met moed te hervatten. 
Het was ook geen verloren tijd: met de 
hulp van Uw edelmoedigheid kon ik dit 
jaar de grondslag leggen voor hetgeen 
ik als m'n levenstaak beschouw in mijn 
werkterrein. De algemene medewerking 
van geheel Boxtel waarvan ik getuige 
mocht zijn, heeft me tenzeerste getrof
fen: van alle klassen en standen mocht 
ik hulp ontvangen: arm en rijk, jong en 
oud binnen en buiten Boxtel, hielp mee 
om 'die grote onderneming tot een goed 
einde te brengen. Graag had ik ieder 
afzonderlijk nog mijn dank gebracht, 
doch de veelvuldige bezigheden van de 
laatste dagen hebben mij dat belet. 
In het geheel heb ik nu voor bijna 800 
volumen bij elkaar. Een aardig resultaat! 
Zou er nog iemand willen helpen om 
de 2000 te bereiken, dan is zijn hulp wel
kom want dat is het vereiste aantal. 
Gift�n worden gaarne in ontvangst ge
nomen op de Procure, Burgakker, en 
bij de fam. Raaymakers, Rozemarijn
straat 2. 
Aan allen die hielpen, namens Mgr. 
Siedle mijn Bisschop, en van al de Wa
fipa, Wamambwe_ en �akwa, voor wie 
de catechismus-uitleg 1s bestemd: op
rechte dank. Moge God U schenke!1, 
wat onze negers elkaar toewensen 1!1 
hun afscheids-groet: KATI LUMI? d.1. 
Moogt U leven in VREDE. Dat de Al
machtige U dit geve wil ik elke dag 
vragen. 

AUG. RAA)JMAKERS, W.P.

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

'O Mulo-O.D.C. 4-
O.D.C. 2-Concordia S.V.D. 3 4-2 
Rhode 2-O.D.C. 3 4-3
Boskant-O.D.C. 4 4-0

O.D.C. dat destijds op eigen terrei.!1 
Mulo de grootste nederlaag van dit se!· 
zoen toebracht, kreef nu bij Mulo th?1s 
eenzelfde injectie toegediend. N,�t 
alleen was dit de grootste nederlaag m 
deze competitie, • maar moeten we een 
vijftiental jaren terug grijp�n. om ODC 
met vier doelpunten verschil een compe
titiewedstrijd te zien verliezen. De oor
zaak? Wel niets anders dan dat er hard 

. werd gewerkt, maar niet gevoetbald. 
Noodged_wongen was het ODC-elftal 
weer sterk gewijzigd. Behalve de spelers 
Wagenaars en Schalks, die reeds lang 
op de ziekenlijst staan, moesten ook nog 
Hazenberg en Bergwerff wegens ziekte 
worden vervangen. Van de in he�_ver
leden zo hoog beroemde voorhoede was 
nu niets meer over. 
Dat dit zijn stempel drukte op het ge
hele O.D.C.-elftal laat zich begrijpen, 
al moet direct worden erkend dat de in
vallers uitstekend hebben voldaan. Het 
is echter een te veel zoeken, men be
grijpt elkaar dikwijls niet, waardoor uit
stekend opgezette aanvallen verloren 
gaan. Mulo dat startte met de straffe 
wind in de rug, nam direct het heft_ 
in handen om dit de gehele eerste helft 
niet meer af te staan. ODC verdedigde 
echter uitstekend, en behalve wat verre 
en meestal nog slecht gerichte schoten 
was er voor ODC weinig gevaar. Zelfs 
nam ODC bijna de leiding. A. Peynen
burg, op de rechter vleugel doorgebro
ken schoot tweemaal tegen de Mulo
doelman aan. Na vijf en twintig minuten 
spelen kwam voor ODC het beslissend 
moment. Een voorzet van de Mulo
rechtsbuiten werd door Tempelaars, de 
centervoor met de hand meegenomen. 
De gehele ODC-verdediging bleef staan 
en wachtte op het fluitsignaal, dat e,hter 
niet kwam. Ongehinderd scoorde Tem
pelaars voor Mulo, onder hevig protest 
van de ODC-ers, het eerste doelpunt. 
En hiermede stortte het hele verdedi
gingsbloc van ODC in elkaar, wat de 
Mulo-aanval gemakkelijk nog aan drie 
doelpunten bracht. Het fluitsignaal van 
de scheidsrechter voor rusten, maakte 
een einde aan een nog grotere Mulo 
zege. ODC, dat in de tweede helft het 
meest in de aanval was, vond toen een 
Mulo-verdediging tegenover zich, die 
met de zekerheid van een overwinning 
binnen te hebben rustig en kalm stond 
te verdedigen. 
De ODC-ers zagen zelfs geen kans de 
eer te redden, al was dit voor Mulo ze
ker te veel van het goede. 
Het tweede elftal trok zich van het 
barre weer van Zaterdag niets aan en 
boekte de tiende overwinning in succes
sie. Het derde en vierde elftal deden 
voor het eerste niet onder en verloren 
eveneens hun wedstrijd. 
Het program voor a.s. Zondag is: 
Baardwijk-ODC 
Concordia SVD-ODC 2, 12 uur 
ODC 3-Schijndel 3 
ODC 4-Boskant, 1 uur. 
Wij maken de leden er nogmaals op 
attent dat kaarten voor de wedstrijd 

NEDERLAND-BELGIE 
kunnen worden besteld tot a.s. Zondag
avond bij de Secretaris, Ridder v. Cuyk
straat 6. 

W.S.C. - BOXTEL o - t. 
Toen ongeveer 'n kwartier na de her
vatting v. d. Plas op keurige wijze het 
enige doelpunt scoorde van de wedstrijd 
leefde het vertrouwen in eigen kracht 
weer op, en met verbeten wilskracht 
heeft Boxtel z'n voorsprong tot het bit
tere einde verdedigd. 
Hoewel de weersomstandigheden zeker 
niet ideaal waren voor het spelen van 
voetbal, . er·- �tond 'n straffe wind van 
doel tot doel, is deze wedstrijd het aan
zien toch volkomen waard geweest. 
Want het heeft aan spanning niet ont
broken, en er werd bij tijd en wijle be
hoorlijk voetbal gedemonstreerd. Boxtel 
had de opstelling opnieuw gewiizigd door 
Pastoor naar de halfplaats terug te 

Zondagsdienst der Artsen 
uitaluitend voor spoedgevallen. 

Zondag 25 Februari 
IS eigenlijk plastic? 

Dokter G. C. Wentholt 
Stationstraat 85 Telefoon a7a 

V t-renigings-Agenda 
Op Woensdag 28 Februari a.s. houdt de 
Hengelsportvereniging "De . Laatste 
Kans", Liempde, haar algemene jaarver
gadering in het café van M. C. Sanders� 
Kasteren, alhier. 

RIJVERENIGING ST. MARTINUS. 
Algemene boetplichtige jaarvergadering 

van de Rijv. op Dinsdag 27 Febr. bij H. 
Dolvoet, Eindhovenseweg , om half 8. 

Correspondentie 
N. N. - Herhaaldelijk maakten wij be
kend, dat inzenders van copie voor ons 
blad hun naam aan de redactie moeten 
opgeven. 
Waarom ondertekende U het verzoek 
aan de redactie niet? 

Wie ka.irl er mee, 
Voer de Missionarissen overzee? 

Doe mee aan de 

Bridge- en Rikavond 
Geef U op hij mej. A.. v. d Lau, 
Molen,tr 92 Inleggeld éfo gld. 

Men kan niet spreken van een bepaalde 
stof, die plastic heet. Het woord is een 
verzamelnaam voor tal van kunststoffen, 
die langs chemische weg worden opge
bouwd. Meestal zijn de grondstoffen er
voor niet duur. Men gebruikt steenko
len, ,kraakgassen, lucht, stro, keuken
zout, houtmeel, papiersnippers enz. en 
daaruit wordt nu een reeks van de meest 
waardevolle materialen vervaardigd. 
Alle hout kan geen timmerhout worden 
genoemd en zo moet men ook niet ms• 
nen dat alle plastic even iroed is. Veel 
huisvrouwen hebben dat reeds onder
vonden. De plastic-beker bleek niet 
tegen hitte bestand en het eierdopje ging 
barsten. De prachtige plastic-damestas
sen vertoonden al spoedig scheuren, 
waardoor ze in de achting van het scho
ne geslacht aanzienlijk daalden. Men 
moet de schuld daarvoor meestal niet 
zoeken bij het materiaal, maar bil de 
fabrikant, die ondeugdelijke grondstof
fen heeft gebruikt om zo meer te kun
nen verdienen. 
Er zijn twee grote groepen plastics, de 
thermoplasten en de thermohardende 
stoffen. De eerste zijn het goedkoopste 
en hebben de eigenschap dat zll bij ver
warming weer soepel worden. De ther• 
mohardende stoffen blijven in de een
maal geperste vorm, hoe zeer men 
ze ook verhit. Maakt men nu een beker 
van thermoplast, dan is die ondeuade
liJk, want zodra men hem met hete 
vloeistof vult, wordt hij slap. De fabri
kant had dus een thermohardende stof 

halen, hetgeen 'n versterking in de ver- NUENEN - D.V.G. 6 - 0 
dediging betekende. v. d. Plas speelde Deze belangrijke wedstrijd voor de be-
op de linksbuiten plaats 'n zeer leven- zetting van de laatste plaats, is een gro-
dige partij voetbal. v. d. Aker bezette te onverdiende nederlaag voor D.V.G. 
de rechtsbuitenplaats en we zagen Rooy- geworden. akkers in de voorhoede teruggekeerd. In het veld was DVG steeds de meer-Boxtel trapt met de wind in de rug af. dere van Nuenen, maar weer, zoals Er ontwikkelt zich direct 'n zeer leven- altijd, stond de voorhoede van DVG dige partij voetbal. Na de eerste verken- machteloos. Reeds na tien minuten krijgt ningen is het W.S.C. dat het eerst 'n Nuenen de leiding. De midhalf van ernstige poging doet de score te openen. DVG speelt met de wind tegen de bal Leyten ontfermt zich echter over het te zacht op doelman van den Boer terug schot. Van enig overwicht is geen spra- en de linksbuiten (de beste man van ke, al kan Boxtel door het windvoordeel Nuenen) heeft voor het intrappen. 1-0. het spel wel grotendeels op deW.S.C.-

------� 

moeten Rebrulken, waardoor het artikel 
wel Iets duurder was geworden, maar 
dan tenminste bruikbaar was geweest. 
Er moet dus met zorg een keuze wor
den gemaakt uit de aan te wenden 
grondstoffen. Het publiek ziet geen on
derscheid en het is dus aan te bevelen, 
dat hier een keuringsdienst wordt inge
steld om de consument te beschermen ... 
maar ook de fabrikant. Men zal er ge
makkelijk toe komen om alle plastics als 
tweederangs materiaal te gaan zien en 
dat zou de afzet van plastic-producten 
zeer ongunstig beïnvloeden. Gelukkig 
zijn er al controle-plannen uitgewerkt. 

HET IS AL OUD' ..... 
Een plastic-product is geen rommel en 
zelfs geen nieuw artikel. Het bakeliet 
bijvoorbeeld, was reeds lange tijd be
kend. Men is er alleen in geslaagd de 
toepassingsmogelijkheid ontzaglijk te 
verruimen, zodat er bijna geen terrein 
meer is, waar de plastics hun intrede nog 
niet hebben gedaan. 
Wij denken aan de aanwendingsmoge
lijk van papier. Bij de fabricage wordt dit 
product vermengd met een geringe hoe
veelheid plastic, waarna het immuun is 
is voor water. In Amerika gooide men 
een plastic-papieren zak gevuld met 
meel van de Niagara-waterval naar be
neden. Zeven en een half uur liet . men 
er de watermassa's op neer donderen. 
Toen men daarna de zak uit het water 
opviste was hij volkomen ongeschonden 
en het meel nog kurkdroog! 
Van hetzelfde papier heeft men ook nog 
een woning geconstrueerd, waarvan de 

·muren 2,5 cm dik waren. Het papieren 
huis nam een oppervlakte in beslag van 
8 bij 16 meter en kostte 50 dollar aan 

� materiaal. Nadat de nieuwe woning twee 
jaar aan weer en wind had blootgestaan, 
stond zij nog even stevig als voorheen. 
In Nederland heeft men reeds ameuble
menten vervaardigd uit plastics. De 
meubels zijn licht maar toch degelijk en 
bezitten het voordeel dat ze opvouwbaar 

zijn. Het gehele huiskamer-ameublement 
kunt u opbèrg�n in een koffer. Stel . u 
voor dat u een� moet verhuizen 1 

HET IS GOEDKOPER 1 
In deze tijd is het duidelijk dat wij op 
velerlei terrein zullen moeten bezuini
gen. Door een ruimere toepassing van 
plastics kunnen wij veel goedkoper leven. 
Het is mogelijk d� tandraderen van v�el 
machines uit kunststoffen te fabriceren. 
Zij gaart langer mee en kunnen met wa
ter gesmeerd worden, waardoor de ·dure 
olie voor andere doeleinden beschikbaar 
komt. . • • ._; 
Schoenzolen zijn ook al duur tegepwoor
dig. Welnu, waarom gaan we niet ,op d� 
buigzame plastic-zolen wandelen,? Zij 
gaan bijna 2 jaar mee. Ook de plastjc
verf heeft een grote toekomst.. Zil is 
goedkoper en is vijf jaar tegen stonn 
en regen bestand. Op de nieuwe plastic
vloerbedekking glijdt men niet uit. : . • 
De huizen van morgen worden • met 
kleurechte en vuurvrije gordijnen gestof
feerd en verlièht met fosforescerend ma
teriaal. We hebben immers nu reeds l'e
brek aan electriciteit. Op het gebied van 
behang en lambrizering hebben de 
kunststoffen ·reeds. hun intrede gedaan, 
maar ook reiskoffers, autocarosseriefn 
en motorboten kunnen uit dit materiaal 
worden vervaardigd. 
Wij zijn in_ Nederlánd conservatief .van 
aard en dus zullen velen sleclits. aarze
lend tot aankoqp , van, de· _nieuwe arti

_ 
'ke

len overgaan. Toch zal men begi:ïjpèn, 
dat de vooruitgang der wereld en • de 
hoge kosten van, h.et tot. nu.toe gebruikte 
materiaal een omwenteling op velerlei 
gebied noodzakelijk maken. • Uit de tot 
nog toe bereikte resultaten mogen wij 
veel verwachten voor de toekomst. 

UITSLAG 
,,ZONNESTRAAL"-LOTERIJ. 

A. C .. i-1.

Bij de op 20 dezer te Amsterdam vehou
den trekking van de 15e "Zonnestraal'.'· 
loterij is de hoofdprijs, (Ford-Prefect 
·personen automobiel) gevallen op lot nr. 
92451. 
Voor het bekomen van een vollediite 
uitlotingslijst raadplege men de aanwij
zingen op de loten. 

helft houden. De scheidsrechter is blijk- Zo komt de rust. Direct na de rust zet 
baar bang voor spelverruwing, want voor DVG een geweldig offensief in en de 
allerlei futiliteiten fluit hij de wedstrijd thuisclub wordt geheel in de verdediging 
dood. Bij een van deze vrije trappen op gedrongen. Maar weer is de voorhoe�e 
het W.S.C.-doel plaatst H. v. d. Mey- van DVG niet bij machte een behoorh1k 
den de bal in het doelgebied waar v. d. schot te lossen. Dit houdt DVG vól tot 

Struma behoeft niet altijd geopereerd 
te worden 

Plas klaar staat om de bal juist over de een kwartier voor het einde. Dan moet 
SOMS IS BEHANDELING ZELFS doellat te kogelen. Het spel beweegt doelman v. d. Boer wegens een blessure 

OVERBODIG! zich hoofdzakelijk op het middenveld en het veld verlaten en nu komt van Alphen 
Het is niet juist om bij het woord slechts sporadis dreigt er ernstig gevaar in het doel. Reeds de volgende minuut 

struma" dadelijk aan zenuwachtige en voor de beide doelen. De techniek en moet hij zwichten voor een hard schot 
�noe1·aaode mensen, aan ernstige ziekte-1 b W S C • b van de linksbuiten der 0astheren. 2-0. ,..,., " het samenspe zijn ij • • • iets eter, "' toestanden of aan moeilijke en gevaar-doch zij kunnen dit niet tot uiting bren- Nog voor het einde brengt Nuenen met volle oAeraties te denken. Struma im-gen, daar zij juist iets te veel tijd nodig" 4 doelpunten de staTI1L,...

op_ 6-0. De:fe_ ,. mers, b;tekent voorshands- niets anders hebben en het vaak te mooi wtllen doen. • • laatste doelpunten wareh é:te schuld van dan "vergroting van de s�hildklier". Bij Boxtel vlot het niet zo erg. Vooral de DVG-doelman, die bij geen der Niet dat zulk een "kropgezwel" ook al-de voorhoede kan maar niet op dreef goals vrijuit ging. ti{'d uiterlijk zichtbaar is, het komt nog-komen: en hoewel Ro?yakkers met 'n A.s. Zondag: D.V.G.-Woenselse Boys. a eens voor dat men bij röntgenologisch prach_t1ge kopstoot, op n harde voorzet Aanvang 2 uur. onderzoek van de borstorganen toeval-van lmks, probeert de W.S.C.-keeper te ligerwijze ontdekt dat er een aanmerke-verschalken, gaat de rust in met blanke lijke vergroting van de schildklier naar stand. 
G NIEUWS beneden toe bestaat; dit orgaan heeft Na de rust komt er wat meer leven in D.V. •• • 

dan een uitbreiding tot in de borstholte. de brouwerij, Boxtel dat tegen de zware Op Vrijdag 16 Februari was door het Er zijn tal van mensen die geen last van wind optornt, neemt het eerste initiatief. bestuur van D.V.G. een bijeenkomst be- hun struma hebben; zij hebben geen Goed gesteund door de halflinie trekt de legd met het eerste en tweede elftal in klachten, zij voelen zich goed en behal-voorhoede ten aanval, en het is v. d. het clublokaal. ve de schildkliervergroting zelve zijn er Plas die de eerste doelrijpe kans krijgt. De voorzitter verwelkomde in het bij- geen verschijnselen. De "dikke hals" is Hij speelt echter de bal nog door naar zonder de trainer, de heer v. d. Waals wel vaak zeer ontsierend - deze afwij-v. d. Laak die gunstiger staat en hier- uit Oisterwijk, die zich veel moeite ge- king komt bovendien vaker bij vrouwen door krijgt. de W.S.C.-achterhoede nog troost om D.V.G. op hoger peil te bren· dan bij mannen voor - maar toch zullen gelegenheid om in te grijpen. Het is gen. Hij wees ook op het voornemen er weinig chirurgen voor te vinden zijn echter uitstel van executie, want na 'n van het bestuur om alles in het werk te om in zulke gevallen om uitsluitend kwartier spelen maakt op het midden- stellen om D.V.G., wat De Vooruitgang aesthetische redenen een operatie te ver-veld Pastoor de bal vrij, geeft 'n keuri- betekent, te doen beantwoorden aan het richten. ge pas naar v. d. Aker, die v. d. Plas op doel. Erkend werd dat enige fouten wa-
'n presenteerblaadje de bal opdient. ren gemaakt door bestuur en elftalcom-
Deze bedenkt zich niet en met 'n tam missies, doch hij wees er op, dat de toe-
schot neemt Boxtel de leiding. 0- t. komst der Liempdse voetbalvereniging in 
W.S.C. dient direct van repliek, en handen ligt van de actieve leden. 
meteen suist de bal gevaarlijk voor het De heer Van Schijndel wees de spelers 
Boxtel-doel langs. Verwoed valt W.S.C. op de waarde van een goede geest in 
aan en in deze periode toont het elftal en het handhaven der sporti-
Leyten al z'n kunnen, terwijl Timmer- viteit op het veld. 
mans c.s. koelbloeaig het gevaar afwach- De heer Van den Broek memoreerde de ten. Er worden diverse corners op het spelwijze van het 2e elftal en de junio-Boxtel-doel genomen die alle evenzoveel ren en wees daarbij op de gevolgen. enerverende momenten voor het Boxtel- Toen daarna de trainer aan het woord doel opleveren. Eenmaal zelfs juicht het kwam, drong deze er op aan trouwer W.S.C.-publiek reeds als Voets op het naar de training te komen en niet zoals nippertje de bal nog uit Óoel trapt. Als de laatste weken, toen slechts een drie-de aanvalsgoif dan 'n beetje verzwakt, tal spelers van het eerste elftal aanwezig komt Boxtel weer aan bod. v. d. Laak waren. Het bestuur heeft alle moeite g'e-doorgebroken, komt vrij voor doel. , Hij daan om de training zo aangenaa·m mo-schiet echter niet maar zend de bal naar gelijk te maken en het terrein doen ver-v. d. Aker die echter gedekt wordt, lichten. Evenwel is in het eerste elftal waardoor deze unieke kans om de voor- de goede clubgeest zoek en als de geest sprong te vergroten, verloren gaat. Lang- niet goed is krijgt men nooit een goede zaam verstrijkt de tijd. W.S.C. doet ploeg. Hij spoorde aan te herstellen wat vruchteloze pogingen de achterstand in niet goed is en trouw de training te be-
te lopen. Boxtel vecht echter voor de zoeken: overwinning en het lukt hen het doel d schoon te houden. En als scheidsrechter Na een gedachtenwisseling tussen e 
v. Hemert voor de laatste maal fluit, leden en het bestuur, waarbij de heer 

Schoemacker nog eens aanspoorde goed gaat er 'n zucht op uit de rijen Boxtel-
teamwerk te doen in de te spelen wed-supporters die hun favorieten de gehele strijden, kon de voorzitter, tevreden wedstrijd lang luidkeels aanmoedigden, 
over het resultaat van deze samenkomst, en is de overwinning voor die ploeg, die 

er het hardst voor heeft gewerkt. met een welgemeend dankwoord deze 
Vlijmense Boys 2 liet verstek gaan, zodat vergadering besluiten. 

Belemmerende ademhaling. 
De stoornissen die door een struma ver
oorzaakt kunnen worden, zijn van twee
erlei aard: mechanische en functionele. 
De schildklier is aan de voorzijde van 
de hals gelegen: wanneer er zich een 
struma ontwikkelt; kan de luchtpijp in 
de knel komen. Vaak ziet men dat deze 
door stevige kraakbeenringen omgeven 
buis een eindje naar links of naar rechts 
verdrongen is. Dat heeft dan nog geen 
enkele practische betekenis. 
Soms echter vertoont een groter wor
dend struma de neiging om de luchtpijp 
langzamerhand dicht te drukken. Bij zul
ke mechanische stoornissen, wanneer de 
krop een vrije ademhaling gaat belem
meren, dient er te worden ingegrepen; 
operatie is in die gevallen op zijn plaats. 

Veranderde inzichten. 
Wat de functionele stoornissen betreft', 
dat is een veel ingewikkelder materie. 
De arts Basedow heeft destijds een ziek
tebeeld beschreven, waarbij patiënten 
behalve een struma ook merkwaardige 
uitpuilende ogen en een zeer snelle pols
slag hadden. Deze mensen zijn hyper
nerveus, zij vermageren, hun algemene 
toestand gaat achteruit. 
Lange tijd is men van mening geweest 
dat de symptomen van de ziekte van Ba
sedow toegeschreven moesten worden 

aan een teveel aan schildklierhormoon. 
Deze opvatting lag voor de hand: er was 
door de vergroting van het orgaan meer 
schildklierweefsel, van deze klier met in
wendige afscheiding :zou meer schild
klierhormoon in het bloed komen dan 
onder normale omstandigheden. 
Later heeft-�[) [Rezien

.; d����� 
symptomen in mtgesproken, vorm aan
wezig kunnen zijn zonder schildklierver• 
groting. Verschillende mannen van de 
wetenschap zijn deze ziektetoestand toen 
meer gaan zien als veroorzaakt door een 
verkeerde functie van de schildklier: er 
zouden verkeerde stoffen aan het bloed 
worden afgegeven of de onderlinge ver
houding van de geproduceerde verbin-
dingen zou verkeerd zijn. 
Daarna heeft men meer begrip gekregen 
voor de intensieve onderlinge samenhang 
van de verschillende klieren met interne 
secretie in het lichaam en naarmate het 
wetenschappelijk onderzoek meer feiten 
aan het licht bracht, waaruit bleek hoe 
deze klieren - en vooral de schildklier 
- in hun functie bestuurd worden door 
centra die in de hersenen zijn gelegen, is 
het steeds duidelijker geworden dat der
gelijke betrekkelijk eenvoudige verkla
ringen wel heel gemakkelijk, maar aller
minst steekhoudend zijn. Met reden kan 
men heden ten dage de vraag opwerpen 
of de genoemde verschijnselen wel ver• 
oorzaakt worden door afwijkingen in de 
schildklier zelve. 
Hoe het zij, men spreekt thans bij voor
keur over thyreotoxicose en men ver
staat daaronder een vergiftiging van het 
lichaam door schildklierhormoon, waar 
ook de primaire oorzaak gelegen mag 
zijn. 

Conservatie behandeling. 
Het spreekt vanzelf, dat ook deze zieke
lijke afwijkingen. behandeling behoeven. 
Hier dient echter niet dadelijk naar het 
operatiemes te worden gegrepen. Inte
gendeel, over het algemeen zal men bij 
zulk soort toestanden eerst proberen 
wat er met een conservatieve behande
ling te bereiken is. Thyreotoxicose kan 
vaak met succes behandeld worden met 
(bed)rust,diëet en medicamenten. Deze 
drie dingen kunnen al naar de aard van 
het ziektegeval afzonderlijk of in com
binatie worden voorgeschreven. 
Ook röntgenbestraling van de krop 
wordt wel toegepast, maar de chirurgen 
zien dat niet graag, omdat een operatie, 
wanneer die achteraf toch nog noodza
kelijk mocht blijken, door deze behan
deling technisch moeilijker kan worden. 

dr. H. W. S. 
de wedstrijd-Boxtel 2-Vlijmense Boys 
2 niet kon doorgaan, evenals de wed
strijd Boxtel 3-Essche Boys voor welke 
wedstrijd het terrein werd afgekeurd. 
Voor a.s. Zondag is Boxtel 1 weer 'ns 
vrij, terwijl de overige wedstrijden als 

Het R. K. Ziekenhuis te 

VRAAGT 

Boxtel 
HET BRABANTS ORKEST 

volgt zijn vastgesteld: 
Wilhelmina 3-Boxtel 2 
Boxtel 3-W.E.C. 2 
Boxtel 4-Boskant 

O.D.C.-Junioren. 

12 uur 
half 3 
1 uur 

Het programma van deze week luidt: 
Zaterdag: 
3 uur: O.D.C. 9-D.V.G. 5

3 uur: B.V.V. 15-O.D.C. 10 
3 uur: O.S.C.5-O.D.C. 11 
Zondag: 
12 uur: O.D.C. 6-O.JC. 6 

1 uur: Concordia 8-O.D.C. 7 

onder gemeentelijke garantie 

GELD TER LEEN 
tegen 3 1/2 0/o, + 6 mnd. op:zegging 

Aanbiedingen schriftc:lijk bij de Voorzitter: 
BURGEMEESHR VAN HELVOORT 
Molenstr,ut 9 ,, Hoxtd. 

Desgewenst onder geheimhouding. 

Concerteert in "DE ARK" 

op Maandag 

Dirigent: 

26 Februari om 8 uur 

H El N JORDANS 

Werken van Haydn, Mozart, Mendelssohn, 
Bartók en Henk Andriessen. 

Kaarten: f 2.-1 1.501 1.-
Plaatsbespreken: Zondag 25 Februari van 12 -1 

aan de zaal à 10 et. 
uur 

1 

/ 

.. . : 



Hiermede betuigen wij onze 
oprechte dank aan buren, 

klanten, vrienden en kennissen 
voor de belangstelling, onder
vonden bij de geboorte van 
ons Dochtertje. 

FAMILIE WAGENAARS, 
Zuivelhuis 

't Nieuwe Centrum", 
Ridder v. Cuykstr. 1, Boxtel. 

D oor· mijn inmiddels vertrek 
naar Nijmegen, niet meer 

in gelegenheid zijnde persoon
lijk mijn dank te betuigen, 
doe ik dat bij deze, ook na
mens mijn echtgenote en kin
deren, aan allen, in het bij
zonder aan het spoorwegper
soneel, voor de mooie ca
deaux, de vele bloemen per
soonlijke, telegrafische en 
schriftelijke belangstelling, be
toond bij mijn 40-jarig ambts
jubileum op 15 Februari j.l. 

S. VAN DE VRIES,
Julianastraat 20. 

Te koop: een partijtje groen
kraag bieten. Lennisheuvel 9. 

Te koop aangeb. wegens over
compleet: Radio, merk Philips 
,,Viletta". v. d. Linden, Kruis
straat 6, Boxtel. 

Tegen 1 Maart biedt zich aan 
R.K. Meisje voor dag en nacht. 
Brieven onder nr. 63 Molen
straat 19. 

Te koop: een partij mangel
wortelen. J. van Loon, Lennis
heuvel 2. 

Voor direct net dagmeisje ge
vraagd. Paviljoen Molenwijk, 
Boxtel. 

Bij P. v. d. Made, Schijndelse
dijk t 1, steeds verkrijgbaar 
rogge- en haverstro. 

Te koop: best haverstro. L. 
van de Loo, Vorst 12. 

Te koop: toom beste biggen, 
waaronder gemerkte. 
H. Scheutjens, v. Salmstr. 54.

Heb nieuwe woning in Wilhel
minadorp Best. Wil ruilen te
gen een in goede staat zijnde 
woning in het Centrum van 
Boxtel. Bevragen Mr. Gose
lingstraat 39, Wilhelminadorp, 
Best. 

Bruinglacé hatidschoen gevon
den. Bij overlegging van lin
kerhandschoen terug te be
komen tegen advertentiekos
ten: Molenstraat t 9. 

Kleine cirkelzaagmachine met 
t p.k. electro-motor aangebo
den. Heb hoge schoenen maat 

• -43;-wlhufle-.n�erdáge· schoF 
nen maat 42. Bevragen Molen
straat 19. 

Verloren: blauwe Capuchon 
van kinderrnanteltje, gevoerd 
met lichtblauw ripsfluweel. 
Terug te bezorgen Prins 
Bernhardstraat 13. 

Voor de as. Plechtige H. Communie 
hebben wij een ruime sortering 
GESCHENKEN 
Zie vanaf Zaterdag onze ■p eclale 
COMMU�IE•El ALAGE 

EEN BLIJVEN DE H ERIN NERING is altijd 

'n mooi COMMUNIE-PRENT JE 
Wij hebben grote keuze prentjes en ruime 
sortering spreukjes 

DRUKKE R IJ TIE LEN 
STATIONSTRAAT 28 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. 

GRATIS PROEFNUMMERS 11 

Aan de MUIDERKRING te BUSSUM 

Stuur mij een gratis proefnummer van HB 

Naam 
Adres 
Woonplaats ....... .................................................. . 
Opplakken op briefkaart en weg er mee 1 

BOEKENWEEK 
24 Februari - 3 Maart 

Wie gedurende de Boekenweek voor minstens f 3,50 
contant Ned. boeken koopt, ontvangt GRATIS de 
Novelle "DE PORSELEINT AFEL" waaraan prijsvraag 
verbonden. - Voor jongeren is verkrijgbaar een 
bloemlezing "DE MUZE OP ZEE" voor slechts 55 
cent (ook zonder aankoop van boeken) - Voor de 
kinderen een aardige prijsvraag gratis, waarbij boeken 
worden uitgeloot. - Zie onze speciale boekenweek
étalage en kom eens geheel vrijblijvend in onze winkel 
een kijkje nemen. 

* * * 
Gedurende de Boekenweek een speciale gelegenheid 
om aan onze Missionarissen een of meer boeken te 
schenken. Vraag hierover inlichtingen in onze 
winkel en zie onze étalage. 

.Boekhandel TIELEN 
Stationstraat 28 • Boxtel 

GEVRAAGD 

Flinke Jongen 
voor hulp bij het zagen 

ZUIVERE 
BIJENHONING 
per pot 87 
van 95 voor . . et 

100 gram 29 
van 38 voor . . et 

Spaart de prachtige Cinderella (Assepoester) plaatjes verpakt In Albert Heijn's artikelen 
GEVRAAGD 

een LEERLING voor de WASSERIJ 
Leeftijd 1 8-1 7 jaar 

WASSERIJ BLANCA 

BIJVERDIENS LE 
Welke gehuwde vrouw heeft tijd en gelegenheid om 

wekelijks thuis een partij strijkwerk te verrichten, tegen 
f linke vergoeding. 
Aanoiedin�en schriftelijk onder no. 60 bur. van dit blad 

Coöp. Zuivelfabriek ,,DE HOOP'' te Boxtel 
Het ligt in de bedoeling om spoedig te stuten met de 

NIEUWE MELKCURSUS 

Deelnemers(sters) kunnen zich hiervoor opgeven tot en 
met 28 Februari, bij de Secretaris van de R KJ B. en op 
het kantoor der fabriek. 
Tevens kunnen de diploma's worden afgehaald van de 
laatste cursus in 1950 DE DIRECTIE. 

In luxueuse 

Kinderwagens en Wandelwagens 
ruim gesorteerd 

Pieter v. d. Brandt 
Ba.roniestraat 48 

Deze week 
Zandkoekjes 
Bru-selsbanket 
Sprits . . . . 
Speculaas . . 

Koekjes Reclame 
per 250 gram 50 et 

50 et 
55 et 
55 et 

A.v. d. MEIJDEN Past. Er.1sstr. 13
Telefoon 341 

SCHOONMAAK 
Profiteer thans van de bij ons 

nog niet verhoogde prijzen van : 

BEHANGSELPAPIER 
met de nieuwst e  pass e n d e  randen. 
keuze uit meer dan 100 soorten 

Glanslakverf in primaschilders�waliteit f2. 75 p. kg 
Kwasten 
Waterverf, Blanc-Fixe en Natuurkalk 
Wasbijts in alle kleuren 
Kastpapier, -Randen en Punaises 
Borstelwerk, Sponsen, Zeemleer, Dweilen 
Boenwas met zuivere Amerikaanse terpentijn 
Amoniak, Zoutzuur, Brandspiritus, 
Lodaline en Wasbenzine 

Door tlldige inkoop alle■ nog tegen :r.eer 
concurrerende prijzen. J 

Drogisterij "De Molenu

Rechterstraat 37 Telefoon 361" 

Bij mannenwerk hoort een PIJPI 

Overal waar werk door flinke kerels wordt gedaan, 4� 
is de pijp favoriet. Eeuwenlang werden de beste .. ,;;;
Nederlandse prestaties pijprokende verricht. En nógl "< / d'''/ 
Wie bij moeilijk of inspannend werk een heerlijk /r.t' 
zuiver roken wil, stopt een pijp. Met onvermengd (;}f 
rookgenot geek een pijp kracht vóór en rust ná t 

het werk. 
. r

.-

PIJPROKEN ... mannenwerk f � 

Gevraagd een nette werkster en verder ander werk 

Pendules 
Hangklokken 
Wekkers 
Koekoekklokken 

voor twee dagen in de week. TEVENS 
Adres bevragen Molenstr. t 9. 

Houtbewerker 'n 
Gevraagd: R.K. Dienstmeisje die goed kan bomen, 

rooien en dergdijke 
Loon en sociale voorziening 
volgens Bondsregeling 

voor dag of dag en nacht. 
F. Baayens, Baroniestraat 99.

Te koop gevraagd: een twee-· 
de handse haard of haard
kachel. Aanbiedingen: Op 't 
Hoog, Bosscheweg 71, 

----

Gevraagd: Net dagmeisje, 17 
-17 jaar, goed voor kinderen.
Mevr. v. d. Meerendonk-v. d. 
Weijst, Mgr. Wilmerstraat 6 
(boven). 

Gevraagd in klein gezin net 
R.K. meisje voor dag of dag 
en nacht. Mevr. Vekemans
van der Heijden, Stationstr. 39 

AANMELDEN 

Fa, P. J, V, d. Hagen & Zn
Srationsrraat 29 • Boxtel 

Bekwame Huisn aaister 
GE.VRAAGD 

die vlug en netjes kan naaien 
MEVR. STOL\VIJK 

HALDERHEhVEG 1, 
(achter Moorwijl<) BOXTEL 

'n Enorme keuze in alle modellen 

aan zeer voordelige prijzen 

U zoekt 

'n goed Horloge? 
* Dan naar Van Vlerken

* Voor Uw Uurwerken!
Ziet etalage 

Fa A.4v. Vlerken, Boxtel 
Kruisstraat 10 

H. H. Sportliefhebbers 
Ge

.
vraagd

I I 

Abonneert U zich nu op enige nette me1sJes 

Juwelier =·Horloger 

De Sportwereld" 
leeftijd 14 tot 16 jdar, 

� 
,, 

ter opleiding in ons Voor � naar
Atelier voor Lederwaren , -'• Maandag■ '• morgen■ 

v66r 7 uur be■teld, Aanmelden 
Tel 527 V O s Stationstr. 44 Beleefd aanbevelend A. J. M. van ELK 

• 

Agent H, van Roosmalen Leder- en L■d■rw■renl■briek Blanke geweekte stokvis f 0.65 per 51\0 gram
VAN RANSTSTRAAT 14 Burgakker 18 b - Boxtel Prima ze Huraring 7½ cent, enz. enz. 

DENKSPORT 

HORIZONTAAL: 1. kachelijzer 1 5. afvoer, 9. tegenspraak, 12. reeds, 
14. bloemenring 1 15 voorzetsel, 16. jongensnaam, 18. Amsterdamse
kiosk onderneming, 19. lor 1 20. strijdperk 1 22. keur 1 24. godsdienst 1 26. 
zelfkant, 27. baan voor balspel, 29. verordening van overheidswege, 
33. uitroep, 35. muze, 37. telwoord, 38. hoender, 40. jong zoogdier,
41. titel, 42. meisjesnaam, 44. wederkerig voorn. woord, 45. goedzak,
47. vrucht, 48. spoorstaaf.
VERTICAAL: 2. voorzetsel, 3. zwaardvis, 4. eenstemmig kerkgezang, 
5. voldoende, 6. plaats in N. Brabant, 7. deel v. d. Bijbel, 8. korting, 
10. deel v. e. boom, 11. bode aan een universiteit, 13. vod, 15. voor
zetsel, 17. te paard. 19. groep van vier, 21. kleurling, 23. inhoudsmaat,
25. Eupopeaan, 28. Arabisch opperhoofd, 30. schrift, 31. hetzelfde, 32.
jaargetijde, 34. grondsoort, 36. mak, 39. priester van Sil-0 1 42, vragend 
voorn. woord, 43. jaartelling, 45. pers. voorn. woord, 46. dat is.

Oplosslng vorige Puzzle 

HORIZONTAAL: 1. warm, 5. rede, 9. ark, 10. kat, 12. rem, 13. A.M., 
14. motor, 16. ze, 17. keper, 19. rekel, 21. tin, 23. bod, 25. rol, 27.
meter, 28. peper, 29. Lek, 31. Ems, 33. pot, 36. enter, 39. einde, 42.
Po, 43. leder, 45. R.G., 46. ega, 48. ton, 49. wie, 50. last, 51. meer, 
VERTICAAL: 1. waaks, 2. arme, 3. R.K., 4. rat, 6. er, 7. deze, 8. emelt, 
10. kort, 11. torn, 14. me, 15, re. 18. protest, 20, koopman, 22. ik, 23.
bel, 24. dek, 25. ree, 26. les, 30. do, 32. lepel, 33. pret, 34. teen, 35. 
leger, 37. noga, 38. el, 40. ir. 41. drie, 44. dok, 47. as, 49. we. 

Het zou niet eerlijk zijn om U nu 
niet direct in de gelegenheid te 
stellen een keus te maken uit onze 
nieuwe zending glasgordijnen, de 
eerste die we dit jaar binnenkregen. 

r en zorg nu vo 
gordijnen 

Zeer fijne 
Algepasle 

Glasgordijnen 
met prachtige entredeux, 
volants. etc. in écru. 
90 cm. breed 3 ft r
160-210 cm. lang • 7J'I S. fS, 7. fS, 14.SO

Fraaie Etamines, Filets, Marquisettes, Voiles, enz. 

van 1.1s_5_ 50 per meter.

vérder brengen wij een uitgebreide collectie Broderies en Kanten.

't Is weer 

• Kosteloos. maatnemen en begroten e 
Deskundige l)Crzorging van afwerking en plaatsing 

,,JM -1.- ... 0 . ,, 

uen cu.euacu 
Firma A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK • BOXTEL.



Een uitgebreide collectie 
prachtige maids-maotels, 
fabrikaat Standard Coats, 
ligt voor U gereed, wan• 
neer U ons eerstdaags, 
met Uw dochter, komt 
bezoeken. 
Dan kunt U weer kiezen 
uit mantels, die•reeds ver 
vóór de oorlog, allerwege 

• bewondering wekten door
hun afwerking en kwali
teit, door vlotte en ge
distingeerde ·modell.en, 
extra ruim van snit. 
Uw dochter zal er trots 
op zijn en U zelf zult er 
eer mee inleggen .... 

"U_ kunt. niet 

skeurig 

genoeg· zijn!".
adviseert Witteveen 

Rrchresrraar �o Eindhoven 

Het volmaakte Rijwiel ·==================ï1

met HULPMOTOR Voor de Plechtige H. Communie 

KAPTEIN 
tonen wij U een schitterende collectie 

• Mobylette SIERADEN 
Jt- NIEUWSTE VOORJAARSMODELLEN 
* ZEER GROTE KEUZEAgent voor Boxtel e.o. 
r* VERRASSEND VOORDELIGE PRIJZEN

C. C. VAN ROOIJ
Clarissenstraat 33 

e ZIET ONZE ETALAGE e 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Met Uw pijnlijke voeten juwelier - Horloger Kruisstraat /0 
NAA� 

Jo v. Grinsven-v. Summeren --------------
MARKT 15 
Medisch Gedipl. Voetverzorgster 

Ook aan hui• te ontbieden 

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

Neem de 10 0/o voordeel, die de Spar U biedt. 
OOK HIEROP 100/o VOORDEEL IN SPARZEGELS! 

HUl�HOUDZEEP 33 et SHAMPOO 25 et 
SCHUURPOEDER 35 ct . KACHELGLANS 23 et 
BLEEKWATER 20 et SCHOfNCREME 25 et 
ZHPPOED�R 33 cl WRIJFWAS 50 et 
WASPOEDER 20 et TOILETZEEP 33 et 
FLEURTEX 35 c1 WOL VLOK 35 et 

ALKALIVRIJ WASMIDDEL 45 et 
Bil ELKE GULDEN AAN DEZE ARTIKELEN 20 SPARZEGELS 

250 gram Bl�CUITS 40 cent, 8 Sparzegels 
100 gram ADVOCADOS 30 cent, 6 Sparzegels 

100 gram ANIJSBRUKKEN 19 cent, 4 Sparzeqels 

Salon-, Huis-
EN 

Slaapkamers 
in verschillende nieuwe modellen, zijn 

steeds in onze toonzalen te bezichtigen 

U mag gerust 'ns even komen kijken 

Ook in woningtextiel brengen WIJ steeds iets aparts 

J.J.W� 

dàn. ja dàn maakte ik me 
met druk over De Gruyter's 
10 procent korting. 
Maar nu, nu elke. gulden 
een uitkomst 1s, ben ik een 
trouwe klant van De Gruyter. 
Van elke tien gulden, besteed 
aan De Gruyter-arti kelen, 
krijg ik immers één contante 
gulden weer terug. Voor een 
huisvrouw die bij de pinken 
Js om van te watertanden 1 

� 
- , -;,. 

( 
e ge aarac u

Wee.t· .llJ, Week uit U atteft• 
• ,IJZaaktea Wi'f ... op het t ivete.a 

eit, dat Wij wjJ ivat Wij bebb llUt wat Wij L • 

e .a, maar 
•ri/geo.
• 

'Bles NU llw nieuwe �osluum ... _ 

• nu wij U een grote keuze kunnen bieden.
• nu de stoffen nog van onvervalste kwaliteit zijn
• nu U nog zonder meer kunt krijgen wat U

hebben wilt... ... en niet duur. 

Profiteer nu van 
een prachtig kam
garen costuummet 
prima pasvorm in 
prijzen van 

98.-, 118.-

138.-

Echte kamgaren-
en cheviot costuums 

van vlotte coupe 
en degèlijk maat
werk in prijzen van 

79.-, 89.-

96.-

,,J.n dut 
0 . ,, 

o.ieuaac 

Fa. A. P. v. d. Boomen�Resink 

l G \ 
' . 1 

l 
1 

'I 

'.~1;'. ❖\ ,.Junior Coat" 
::21\ in duvetine, in beige, licht• 
t(\ groen, grijs, royalblue en 
{b\ rood. • Maten: 104, 108, 
\\ 12 en 116. 

'~< -~\( 

D. \111 



BIJLAGE No. 326 23 FEBRUARI 1951 

!l!,ca�ant' s Centcum 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS,BOXTEL. 

3de Zondag van de Vasten. 
25 Februari 1951. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
vóór 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. 
De H. Mis van half 7 als gel. jrgt. voor 
Hendricus van den Heuvel en Christina 
van Pinksteren de hsvr.; kwart voor 8 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de Parochie; z.a. gel. jrgt. voor 
Martinus Michielsen, 9 uur gel. H. Mis 
voor August v. d. Ven en om half 11 
de Hoogmis voor de levende en over
leden leden van de Stille Omgang. 
Vandaag zal de 2de schaal gaan voor 
de bijzondere noden van de Nederlandse 
Bisschoppen, welke bijzonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. 
Na de Hoogmis Vergadering van de 
Zelatricen van de Bond van het H. Hart. 
Om kwart voor 12 Mariagarde in de 
Kapel van Duinendaal. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
In de Hoogmis zal de Lijdensmedit�tie 
worden gehouden door Pater Venantius. 
Dinsdagavond om 8 uur Godsdienstcur
sus voor 18-jarigen. 
Woensdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje en gebed tot St. Jozef tot 
opening van de maand Maart. 
Elke Woensdagavond in de maand 
Maart is het Lof met rozenhoedje en 
gebed tot St. Jozef, daar deze maand 
bijzonder aan St. Jozef, de Beschermer 
van de H. Kerk is toegewijd. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje en gebed tot St. Jozef. Na 
het Lof is er gelegenheid om te biechten 
tot 8 uur vanwege de Ie Vrijdag. 
Vrijdag is het Ie Vrijdag van de maand. 
's Morgens om half 8 wordt de H. Mis 
opgedragen ter ere van het H. Hart, 
waaronder algemene H. Communie voor 
de leden van de Bond van het H. Hart. 
Vrijdag a.s. 7 uur Lof ter ere van het 
H. Hart.
Vrijdag is het de verjaardag van de
Paus-keuze.
De gelovigen worden aangespoord om 
vooral in deze moeilijke tijden vurig te 
bidden voor onze H. Vader de Paus. 
Zaterdag is de Ie 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. 

MAANDAG: om kwart vóór 7 gez. jrgt. 
voor Andries v. Rulo en Henrica Klomp 
de hsvr.; z.a. gel. mndst. voor Hendri
cus v. Schijndel; H. Hart-altaar gel. m. 
voor Franciscus Janssen; om half 8 gel. 
mndst. voor Hendricus v. Dungen; z.a. 
gel. mhdst. voor Theresia Johanna Hee
rius-Strijbosch; om half 9 gef. gez. jrgt. 
voor Johannes v. Laarhoven en Emerica 
v. d. Ven de hsvr.
DINSDAG: om kwart vóór 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adrianus van Lieshout; z.a. 
gel. jrgt. voor Cornelis van der Sloot en 
Maria de hsvr.; H. Hart-altaar gel. m. 
voor Franciscus v. d. Velden; om half 
8 gel. H. Mis voor Johanna Lange-van 
Leeuwen; z.a. gel. mndst. voor Maria 
Poirters-v. Dijk; H. Hartalt. gel. mndst. 
voor Hendrik Verberne; om half 9 gef. 
gez. jrgt. voor Petrus v. d. Vliert en Ja
cobina van Hoogstraten hsvr. 
Hedenavond om 8 uur Godsdienstcur
sus voor 18-jarigen. 
WOENSDAG: om kwart vóór 7 gel. H. 
Mis voor Antonia Kuipers te Haaren 
overleden; z.a. gel. mndst. voor Marinus 
v. d. Sande; H. Hart-altaar gel. mndst.
voor Johanna van Run-Russens; óm half 
8 gel. H. Mis voor Hendricus v. d. Vel
den; z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina 
Schellekens-van de Ven; H. Hart-altaar 
gel. mndst. voor Johannes v. d. Meyden; 
om half 9 gel. H. Mis voor Henriëtte 
Witteveen-Schöne. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen· 
hoedje en gebed tot St. Jozef tot ope· 
ning van de maand Maart. 
DONDERDAG: om kwart vóór 7 gef. 
gez. jrgt. voor Catharina van den Br7e
kel; z.a. gel. H. Mis voor Antonius 
Schellen; om half 8 gel. H. Mis voor 
Johannes Jac. van Kempen; z.a. gel. m. 
voor Laurentius van Minderhout; om 
half 9 gel. H. Mis voor Geertruida van 
der Schoot-v. d. Heyden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef en gele
genheid om te biechten tot 8 uur v.w. 
de te Vrijdag. 
VRIJDAG: tste, Vrijdag van de maand, 
Verjaardag van de Paus-keuze, om kw. 
vóór 7 gef. i;iez. jrgt. voor Maria van 
der Meyden; z.a. gel. mndst. v. Adriana 
Verspaandonk-Hendrikx; om half 8 gel. 
H. Mis ter ere van het H. Hart, waar
onder algemene H. Communie voor de
leden van de Bond van het H. Hart; z.a.
gel. jrgt. voor Johann� van der Plas en 
Henrica Dirks; H. Hart-a.ltaar gel. m.
voor Theresia Johanna Heerius-Strij
bosch; om half 9 gel. H. Mis voor Lu
cia de Visser-Paddenburg.
Hedenavond om 7 uur Kruisweg, waar
na kort Lof en verering van de relikwie 
van het H. Kruis.

ZATERDAG: Eerste Zaterdag van de 
maand en Priester-Zaterdag, om kwart 
vóór 7 gez. jrgt. voor Wilhelmus Traa; 
z.a. gel. H. Mis voor Maria van de
Spijker, weduwe van Johannes Dolle
voet te Vinkel overleden; 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 een bijzon
dere intentie tot een zalige dood. 
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. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
3e Zondag van de Vasten.
25 Februari 1951. 

De eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk, de tweede voor de 
Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het San
ta Teresa bij de Eerw. Zusters Ursuli
nen van waaruit men vertrekt voor het 
ver<lienen van de Jubilé-aflaat. 
Om kwart voor 12 worden de leden van 
de H. Familie voor Jongens in de kerk 
verwacht. 
Onder de 1-I. Mis van kwart over 9 zal 
de derde LIJDENSMEDITATIE gehou
den worden. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro
zenhoedje voor onze parochianen in het 
buitenland en voor het behoud van de 
vrede. 
Woensdag des avonds om half 8 is het 
Lof ter ere van St. Jozef, tot opening 
van de maand Maart, de St. Jozefmaand. 
In deze maand zal het iedere Woens· 
dagavond om half acht Lof zijn. 
Donderdag: Na de middag om drie uur 
is het H. Familie voor Moeders en Ge
huwde Vrouwen. - Des morgens onder 
de H. Missen en des avonds van ó-7 
uur gelegenheid om te biechten. 
Vdjdag: Eerste Vrijdag der maand en 
12e verjaardag van de Pauskeuze van Z. 
H. Pius XII. Om kwart voor 7 de plech
tige H. Mis ter ere van het H. Hart.
Des middags om half vier is het Lof
voor de schoolkinderen - des avonds
om half 8 Lof met oefening van eer
herstel.
Zaterdag: Priesterzaterdag. Dag van ge
bed en boete tot heiliging der priesters.
Na de H.H. Missen wordt het gebed
voor de priesters gebeden.
Van Beloken Pasen op 1 April tot 3 Juni
zullen drie paters Capucijnen een pa
rochie-retraite komen geven. De paro
chie wordt daartoe verdeeld in 7 wijken,
welke binnenkort zullen worden bekend
gemaakt. Alle oefeningen zullen op de
Burcht worden gehouden. Een folder, die
huis aan huis verspreid zal worden, zal
alle bijzonderheden van deze belangrijke
godsdienstige gebeurtenis geven, die ook
·'l;o geschikt is als voorbereiding van ons
a.s. Gouden Feest.
ZONDAG: In de kerk: 6 uur: 1. d. tot
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor
Gerdina Scheepens-Smeekens als lid van

de Retraitepenning; 8 uur 1. d. voor 
Theodora Bekkers-Heesemans v. d. 
Broederschap van het H. Hart; kwart 
over 9 1. d. voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochianen; half 11 
Hoogmis voor de levende en overleden 
leden van de Stille Omgang. 
In de Wijk-Kapel (de Burcht); kwart 
over 7 1. d. voor overleden Vader; half 9 
1. d. voor Petrus Melis v.w. retraitepen
ning; kwart voor 10 1. d. voor overleden 
moeder. 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Anna 
Maria Doevendans-v. Griensven; zijalt. 
1. m. voor Adrianus van Kleef; kwart
voor 8 1. d. voor Adrianus Vlaminkcx;
zijalt. 1. j. voor Petrus v. Oosterhout en
Cornelis de zoon; half 9 gez. dienst voor
Marinus v. Breugel.
DINSDAG: 7 uur 1. j. voor Johannes
van Erp; zijalt. 1. m. voor Johanna Voets
v. d. Braak; kwart voor acht 1. d. voor
Arnold v. d. Laar en echtgenote; zijalt.
1. m. voor Petrus Wilhelmus Melis; half
9 pl. gez. jrgt. voor de Weled. Heer
Willem v. Oerle.
WOENSDAG: 7 uur 1. j. voor Henrica
v. Erp-Schoones; zijalt. 1. m. voor Adr.
Karssemakers; kwart voor acht 1. j. voor
Mari_a Langenhuijzen-Stüop; zijalt. 1. m.
voor Gerdina Scheepens-Smeekens; half
9 uur 1. j, voor Christiaan Joh. Kerkhofs.
DONDERDAG: 7 uur 1. i. voor Johan
v. Hal-Dankers; zijalt. 1. d. voor Johan
nes Coppens- v. Ierse! te Helvoirt over!.;
kwart voor 8 1. d. tot bijzondere inten
tie; zijalt. 1. m. voor Adrianus Antonius
v. d. Sande; half 9 1. d. voor Laurentius
v. d. Berk te Olland over!.
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. d.
voor de levende leden van de broeder
schap van het H. Hart; zijalt. 1. d. voor
Petrus Voets; kwart voor 8 1. d. voor
Willem v. d. Langenberg en Adriana de
dochter; zijalt: 1. m. voor Maria v::m
Esch-v. Dijk; half 9. 1. d. voor Catharina
Baaijens-v. Strijdhoven.
ZATERDAG: 7 uur 1. j. voor Marinus
van Hemmen; zijalt 1. d. voor Maria
Kurvers-v. Nistelrooij; kwart voor 8 1. d.
voor Hendricus Rooijakkers v. w. de kin
deren; zijalt. 1. m. v. Theodora Bekkers
Heesemans; half 9 1. d. voor Petronella
Nouwens-v. Hamond te Oisterwijk over
leden.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
3e Zondag van de Vasten. 
25 Februari 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het
welzijn der parochie; 10 uur H. Mis
voor Joannes v. Nistelrooy. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Geerts. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus
v. Houtum en Maria de hsvr.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Adria
nus v. Eindhoven.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
helmus v. Weert en Elisabeth de hsvr.
VRIJDAG: eerste Vrijdag Gerdina v.
Weert.

ZATERDAG: half 8 jrgt. Petrus Schel
lekens en Hendrina de hsvr. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag tot Zaterdag iedere dag H. 
Mis voor Henrica Vorstenbosch van
wege de buurt. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
3e Zondag van de Vasten. 
'.35 Februari 1951. 

De HH. Missen zijn om 7 uur voor Jo
hannes Wilhelmus Brands vanwege de 
Boerenbond; om half 9 als jrgt. voor de 
familie Meulendijk-van Venrooy; en om 
10 uur de Hoogmis voor de levende en 
overleden leden van het Genootschap 
,,De Stille Omgang" te Amsterdam, af
deling Boxtel en Esch. 
Het collecte-bakje Nr. 1 gaat • voor de 
eigen kerk; en Nr. 2 voor de Bijzondere 
Noden. 
Na de Hoogmis vergadering van Vin
centius in Orion. 
Des middags om half 3 "Boete-Lof in de 
vastentijd". 
Deze week heeft de jaarlijkse eierom
gang plaats in de buurten Mijlstraat en 
Koevoort. 
De HH. Missen gedurende deze week 
zijn: 
MAANDAG: om half 8 voor het gees-

Uitknippen. 
PAUSELIJK GEBED VAN 

HET HEILIG JAAR. 

Almachtige, eeuwige God, uit heel ons 
hart danken wij U voor de grote gave
van het Heilig Jaar. 
Hemelse Vader, Gij die alles ziet, die de 
harten van de mensen doorgrondt en 
regeert, maak hen ontvankelijk voor de 
stem van Uw Zoon in deze tijd van ge• 
nade en heil. 
Moge het Heilig Jaar voor allen een 
jaar zijn van reiniging en heiliging, van 
innerlijk leven en boete I het jaar van de 
grote terugkeer en de overvloedige ver
izeving. 
Geef aan hen, die vervo�I� lijden om 
wille van het geloof, Uw geest van sterk
te, om hen onverbreekbaar te verbinden 
met Christus en Zijn Kerk. 
Bescherm, o Heer, de plaatsbekleder van 
Uw Zoon op aarde I beschenn de bis
schoppen, de priesters, de kloosterlingen 
en de gelovigen. Maak dat allen, pries
ters en leken,· jeugd, volwassenen en 
ouden van dagen, in hechte eensgezind
heid van gedachten en gevoelens een on
wankelbare rots vormen, waartegen de 
woede van Uw vijanden stuk breekt. 
Moge Uw genade in alle mensen de 
liefde ontsteken voor zovele on1telukld
gen, die door armoede en ellende zijn 
gebracht tot een toestand die menson
waardiR moet genoemd worden. 
Verwek in de harten van hen, die U 
Vader noemen, de honger en de dorst 

(Vervola zie ommezijde) 



telijk en tijdelijk welzijn van de paro
chie. 
DINSDAG: om half 8 het irgt. voor 
Christianus Christina van Roosmalen; 
om 8 uur H. Mis voor Adrianus van der 
Sloot. 
WOENSDAG: om half 8 voor Maria 
de Punder-Huige en Cornelia van Hel
voort-va n Tiel. 
DONDERDAG, t Maart: begin van de 
maand, welke in het bijzonder is toege
wijd aan de H. Jozef; om half 8 H. Mis 
voor Gustave Tilman; om 8 uur voor 
Johannes Leijten vanwege de Spaarver
eniging "de Potters". 
Om half 9 komen de kinderen van de 
7de klas te biechten. 
VRIJDAG, 2 Maart: 12e verjaardag van 
de Paus-keuze van Paus Pius XII, tevens 
Zijn 75e verjaardag. 
Eerste Vrijdag van de maand: om half 
8 de plechtige H. Mis van het H. Hart: 
als gez. mndst. voor Adrianus van der 
Sloot. 
Na de H. Mis uitstelling van het Aller
heiligste, en toewijding aan het Aller
heiligst Hart van Jezus. 
ZATERDAG: Priester-Zaterdag: na de 
H. Mis wordt het gebed voor de pries
ters gebeden. Om half 8 het jrgt. voor 
Martinus de Dekker en Maria de hsvr. 

(Vervolg Pauselijk gebed). 

naar sociale rechtvaardigheid en broe
derlijke liefde in werken en in waarheid. 
,,Geef, o Heer, vrede in onze dagen", 
geef vrede aan de zielen, vrede aan de 
gezinnen, vrede aan het vaderland, 
vrede onder de volkeren. Moge de 
regenboog van vrede en verzoening weer 
met zijn helder licht het land overkoe'
pelen, dat geheiligd is door het leven en 
het lijden van Uw goddelijken Zoon. 
God van alle troost! Diep is onze ellen
de, zwaar is onze schuld, ontelbaar zijn 
onze noden; maar groter is ons vertrou
wen op U. Bewust van onze onwaardig
heid, leggen wij als kinderen ons lot in 
Uw handen, terwijl wij onze zwakke ge
beden verenigen met de voorspraak en 
de verdiensten van de allerglorierijkste 
Maagd Maria en van alle heiligen. 
Geef aan de zieken berusting en gezond
heid, aan de jongens geloofskracht, aan 
de meisjes reinheid, aan de vaders voor
spoed en heiligheid van hun gezin, aan 
de moeders een gunstig resultaat van 
haar opvoedende taak, aan de wezen 
liefdevolle besch"rming, aan de vluch
telingen en de gevangenen het vader
land en aan allen Uw genade tot voorbe
reiding en tot onderpand van het eeuwig 
geluk in de hemel. Amen. 
Kerstmis 1948. PAUS PIUS XII.

Afláaf van zeven jàrèn, telkens als men 
dit gebed bidt; volle aflaat onder de 
gewone voorwaarden eenmaal per 
maand, als men het ièdere dag der 
maand gebeden heeft. 

en voor Hendricus de zoon en Adriana 
de dochter. 
In de maand Februari is in onze paro
chie: 
Gehuwd: 6 Februari W. Bergman en M. 
A.van den Bosch. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

3e Zondag van de Vasten. 
25 Februari 1951. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. m. levende en over
leden leden van de Stillen Omgang; 10 
uur z. j. Joh. Hollanders; 3 uur Lof, 
daarna jongens-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Johanna 
Gijsb. Vogels te Oirschot overleden; 
half 8 z.j. voor Mart. Hollanders; 8 uur 
1. j. voor Michiel v. Brunschot. 
DINSDAG: 7 uur z. m. voor Ger. Welte 
te Eerde overleden; half 8 z. j. voor 
Theod. Hollanders; 8 uur 1. j. voor Jo
hanna Michiel v. Brunschot. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Jozeph 
v.d. Laar; half 8 z. j. voor Wilhelmina 
Bern. Quinten; 8 uur 1. j. voor Maria v. 
Brunschot 
DONDERDAG: 7 uur z. j_ voor Johan
na Jozeph v. d. Laar; half 8 z. j. voor 
Mart. v. d. Ven; 8 uur 1. j. voor Maria 
A<lr. Koppens. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand -
daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen, d.i. na de middag van 
2-3 en van 6-7 uur; half 7 1. j. voor 
Frans v. d. Meijden; 7 uur 1. j. voor 
Godefr. v. Asten; half 8 z. mndst. voor 
de over!. fam. v. Boeckel v. Rumpt; deze
H. Mis met uitstelling enz.
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Anna Ma
ria Mart. v.d. Ven; half 8 z.j. voor Jos.
Thomassen, Maria en Johanna Maria de 
hsvrwn.; 8 uur 1. j. voor Jacoba Godefr.
v. Asten.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Helena Ant. 
Asveld; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.
10 uur z. j. voor Willem Bekkers.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Petronella 
Frans Vingerhoets. Dinsdag 7 uur 1. m. 
voor Mart. v. Dijk. Woensdag 7 uur 1. 
m.voor Maria Mart. v. Dijk. Donder
dag 7 uur 1. m. voor Jan v. d. Berk als 
over!. lid Boerenleenbank. Vrijdag 7 uur 
1.m. voor Jan v. d. Berk als over!. lid: 
Moeder van Coede Raad. Zaterdag en 
Zondag 7 uur 1. m. voor Adr. v. Hasten
berg v.w. Loe-eind. 
Woensdagavond oril half 7 plechtig Lof
tot opening der maand Maart, toegewijd
aan de verering van St. Joseph. Gedu
rende die maand iedere Woe11sdàg des
avonds om 7 uur Lof.
Vrijdag verjaardag der Paus-keuze; de 
gelovigen worden verzocht op dien dag 
te bidden voor Z. H. 
30e Johanna Gijsb. Vogels te Oirschot; 
Ger. Welte te Eerde en Jan. v. d. Berk 
te 's Bosch overleden. 
Donderdag omgang om eieren in Velder, 
Vrelikhoven en Loe-eind. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
3e Zondag van de Vasten. 
25 Februari 1951. 

H. H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 
uur Hoogmis. Onder de H. Mis van 
half 9 Lijdensmeditatie. Tweede schaal
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Lof met rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Woensdagavond om half 8 plechtig Lof 
tot opening van de maand Maart. Ver
der gedurende de maand Maart iederen 
avond om half 8 Lof met gebed tot de 
H. Joseph.
Donderdag gelegenheid om te biechteri
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 Jezus. Om
half 7 uitstelling van het Allerheiligste
en Communieuitreiken; om ZEVEN uur
pl. H. Mis met uitstelling, waarna Lita
nie van het H. Hart en oefening van
eerherstel. 's Avonds om half 8 oefening
van de H. Kruisweg.
Zaterdag priester-Zaterdag. 
Zoncbg a.s. tweede schaalcollecte voor 
het Seminarie. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wi1he!
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor de parochie; 10 uur Hoogmis voor 
de levende e:1 overleden leden van de 
Stillen Omgang. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor over
ledene; 8 uur H. Mis voor Bijz. Intentie. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Chris
tiaan van Dongen; 8 uur H. Mis voor 
Antonia Wilhelmin;i van Rulo.
WOENSDAG: half 8 mndst. \'Oor Dym
pena van Groessen-Blijlevens; 8 uur H.
Mis voor Bijz. Intentie.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cor
nelia Schapendonk; 8 uur jrgt. voor
Willibrordus Pijnenburg.
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor
Adrianus van den Braak; 8 uur jrgt. voor 
Johanna Pijnenburg-v. Gemert. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis ter ere van 
0. L. Vrouw; 8 uur H. Mis voor Mej. 
Mària Emerentia Banens. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers. H. Mis voor Hendricus van
den Langenberg.
Nog worden de gebeden verzocht voor
Antonia Wilhelmina van Rulo voor wie
het zevende wordt voortgezet.

MAANDAG: om 7 uur voor Antonius 
Dortmans, te Lierop overleden. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

Waar komt het Essche 

Antoniusbeeld vandaan? 

Op de vraag waar het beeld van St. 
Antonius-Abt -dat in de parochiekerk 
te Esch staat -vandaan komt, zou men 
het antwoord kunnen geven: ,,Van de 
houtzolder der pastorie". Inderdaad is 
dit mooie 15e eeuwse beeld in de der
tiger jaren door Pastoor van Duren z.g. 
daar aangetroffen, waarna hij het beeld 
een waardiger plaats gaf boven het wii
watersvat in de kerk. Dit antwoord is 
echter onbevredigend. We vragen ons 
immers onmiddellijk af waar het beeld 
vandaan gekomen kan zijn toen het 
naar de houtzolder verwezen werd. We 
tasten daarover in het duister. Heel mis
schien is echter de draad gevonden, die 
eens de herkomst van het Antoniusbeeld 
ontknopen zal. 
In de Essche Schepenrol uit de jaren 
tussen 1678 en 1726 lezen we namelijk 
het volgende: 

"23, October 1668. Heer Jan priester 
en cappelaen tot Bockhoven, ver
klaart 60 jaar geleden seker bene
ficie in de capelle gestaen ontrent 
bergenshuijsen, rontsomme in de ge
meijnte van Esch, gekregen te hebben 
na zijn priesterwijding, bedragende 
12 gld. sjaars, vergolden uijt seke� 
goet tot Vucht, en dat hij met de 
bisschop, pastoor van Esch en Elias 
van der Braecken, president tot Esch, 
tot de capelle gegaan is, om aldaa� 
in te worden ges telt. Voor dien tijd 
werd het beneficie door den kape
laan van Esch bediend. Seker heelt 
gestaen In deselve capelle is gebracht 
in de Kerck vau Esch". 

Er is dus sprake van een beeld; niet van 
een Antoniusbeeld. We zijn met dit ge
geven op zoek gegaan naar de Patroon 
aan welke de . kapel op Bergenshuizen 
was toegewijd. We zouden immers al
weer een hele stap verder zijn als zou 
blijken dat Antonius-Abt de patroon van 
deze kapel was. Maar dit schijnt uitge-

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL sloten. 
Zondag 25 Februari. Derde Zondag van Schutjes schrijft in zijn geschiedenis van 
de Vasten. Deze middag om 3 uur Lof het Bossche Bisdom namelijk het vol-
met Rozenhoedje. gende: 
Woensdag: om 8 uur Lof ter ere van de "Van de St. Aogustinus-kapel in het 
H. Jozef.gehucht Bergenshuizen, weet men 
Donderdag: om 8 uur Lof.geen andere bizonderheden dan dat 
Vrijdag: tste Vrijdag van de maand. Ge-zii in 1758 is afgebroken en dat de 
durende de gehele dag uitstelling vanklok der kapel naar de toren van de 
het H. Sacrament. Om 8 uur Lof. / St. Picterskerk te Vucht werd over-
Zaterdag: Priesterzaterdag: om 8 uur/ gebracht, waaruit zij in 1822 is ont-
Lof. vreemd zonder dat men de dader
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de heeft kunnen ontdekken". 
overleden leden der familie Janssens-Or-Men moet hieruit afleiden dat de Ber
terbeek. genshuizense kapel aan A.ugustinus was 

toegewijd. Er is echter een ander ge
geven dat hiermee strijdig schijnt. In 
het Essche Schepen protocol uit 1559, 
vinden we het testament van een Essche 
weduwe, die een weekmis sticht "in der 
capellen van Sinte Hubrecht op War
garshuise" 
Nu moet "Wargarshuise" in die tijd be
slist "Bergenshuizen" betekenen, naar 
de Heer F. Smulders mij mededeelde. 
Zo zouden we dan komen staan voor 
de vraag: Was de kapel op Bergens
huizen een Augustinus-kapel of een Hu
bertus-kapel of stonden er twee kapel
len? Ik geloof echter dat we het ant
woord op die vraag mogen ontlopen. 
Er valt uit de beschikbare gegevens te 
distilleren dat ingeval er twee kapellen 
gestaan hebben, de Augustinus-kapel 
niets te maken heeft met de kapel waar
uit een beeld naar Esch gevoerd werd. 
Zoals we zagen heeft Heer Jan, kape
laan te Bokhoven, zijn verklaring afge
legd over een kapel "gestaen" in de om
geving van Bergenshuizen. 
We mogen hieruit lezen dat de kapel 
in 1668 -als de verklaring wordt af
gelegd -er niet meer staat. De Augus
tinus-kapel waarover Schutjes spreekt, 
is echter pas in 1758 afgebroken, dat is 
90 jaar later. i,)e Augustinus-kapel stond 
er in 1668 dus nog wel. 
Aldus redenerend blijft alleen de H. Hu
berts-kapel over. 
Tussen Esch en de St. Huberts-kapel be
stond enige betrekking. Niet alleen om
dat de weduwe Gerart Gysbert Eliassoen 
in deze kapel ec1; weekmis stichtte, maar 
ook omdat daaraan de bepaling was toe
gevoegd dat ingeval de kapelmeesters 
nalatig zouden zijn en de mis in de kapel 
niet gedaan zou worden, de Kerkmees
ters van Esch de fundatie moesten over
nemen en er voor zorgen dat de·week
mis in Esch gelezen werd·. 

.Tussen Esch en de kapel. waaruit een 
beeld naar Esch kwam, bestond ook eni
ge betrekking. Niet alleen was de kapel 
gelegen rondom in de Essche gemeente
gronden (een groot deel van de gronden 
op Bergershuizen was in vroeger eeuwen 
eigendom van de gemeente Esch) maar 
uit de gegevens blijkt ook dat de pas
toor van Esch en de president van de 
Essche schepenbank aanwezig zijn als in 
1608 het beneficie in die kapel vergeven 
wordt. 
Beide laatstgenoemde kapellen kunnen 
een en dezelfde zijn. Voorlopig staat dit 
echter nog niet vast. Zou dit vast komen 
staan, dan blijft er nog de mogelijkheid 
dat in die Hubertuskapel meer dan één 
altaar, althans meerdere beelden waren 1 
zodat de aanwezigheid van een beeld 
van Antonius-Abt niet uitgesloten is. 
We hebben daaromtrent echter nog geen 
enkele zekerheid. De no� bewaard ge
bleven naam "Kapellebos ' hangt onge
twijfeld met de Bergenshoizense kapel 
(of kapellen) samen. 

ANTOON v. d. BRAAK. 

-
• 
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KATHOLIEK 

Staatkundig verval 
door dr. P. H. RIITER. 

Terwijl het Nederlandse volk rustig zijn 
voetbalvelden en bioscopen bezoekt, als
of er niets aan de hand was, ettert de 
zweer der regeringscrisis door en vertoe
ven wij nu al meer dan een maand in 
feitelijke regeringloosheid. Het lijkt wel 
of de volksvertegenwoordiging het ver
mogen verloren heeft tot politieke vorm
geving, of ons land niet meer in staat is 
zichzelf te besturen. En er mogen snaken 
zijn onder ons, die beweren dat de crisis
toestand zijn voordelen heeft, dat ge
vaarlijke ondel""{erpen nu tijd krijgen te 
bekoelen, maar de tentoonstelling van 
staatkundige onmacht, welke deze rege
ringscrisis te aanschouwen geeft, verlaagt 
toch ons aanzien in het buitenland en 
belemmert het genezend ingrijpen in 
onze economische en financiële ellende. 
De staatkundige eis van het ogenbliik is 
die ener, zo breed mogelijk georiënteer
de, nationale regering en de beweegreden 
tot die eis is de toestand van nood, waar
in het land verkeert. Alleen door samen
werking, zo meent men, kunnen wij aan 
de nijpende moeilijkheden voor welke de 
komende tijd ons stelt, 'het hoofd bieden. 
Maar de samenwerking vergt bij alle par
tijen een geven en nemen, een aanvaar
den om des lieven vredes willen van pro
grampunten, waarmee men het niet eens 
is. Het probleem, waarin wij ons bevin
den is aldus te formuleren, dat de onder
scheiden politieke groeperingen verschil
lend denken over de oplossing der vraag
stukken, waarin het bestaan zelf van het 
land betrokken is. 

-o-

Iedere nieuwe regering, die de gedachte 
ener nationale samenwerking opgeeft en 
zich positief verklaart voor één bepaalde 
oplossing, heeft een gesloten en nume
riek sterk blok achter zich. Er is heden 
nog een regering te vormen met een be
stendige parlementaire meerderheid. 
Maar er is geen regering te vormen, die 
aan de noodzaak des tijds: die van natio
flale samenwerking, voldoet. Zodra de 
Katholieke Volkspartij· zich links oriën
teert en 'besluit tot saniengaan met de 
Partij van de Arbeid op smalle basis, is 
er .een . sterk bewind te verkrijgen, dat 
weet wat het wil en dat zijn voorstellen 
kan uitvoeren door de onaantastbare 
meerderheid, die het aan zijn zijde vindt. 
Zodra de Katholieke Volkspartij zich 
rechts oriënteert en besluit samen te 
gaan met de middengroepen, komt er 
eveneens een onaanve.::htbaar ministerie 
met een bestendige meerderheid, die 
haar voorstellen kan doorzetten. 

-o-

De onmogelijkheid tot het ontstaan van 
een eenheidskabinet is hierin gelegen, 
dat alle politieke groepen haar zienswijze 
integraal stellen, dat geen van haar 
eigenlijk tot vergelijk bereid is, terwijl 
de noodtoestand, welke een nationale 
regering gebiedt, alleen bestreden kan 
worden, als men zich op de basis be
geeft van het vergelijk. Als gij aan onze 
sociale verlangens geen gevolg geeft, dan 
verbreekt ge de sociale vrede, zo roepen 
de linksen. Als wij er wel gevolg aan 
geven, dan lossen wij het financieel en 
economisch probleem niet op, zo roepen 
de rechtsen. De hardnekkigheid van het 
standpunt verhindert niet alleen de toe
nadering der partijen, zij verhindert ook 
de bereidheid van personen, deel te ne
men aan eeil nieuwe regering. De mid
dengroepen weigeren als ornament te 
dienen van een progressief kabinet, de 
Partij van de Arbeid weigert als orna
ment te dienen van een bewind dat zij 
conservatief acht. Wij vrezen dat iedere 
regering, die wordt samengesteld of 
teruggeroepen, zal lijden aan het ver• 
borgen· gebrek der innerlijke gespleten
heid van ons volk. Want men kan lijmen 
en verdoezelen, maar men verandert het 
inzicht. niet van hen op wie een regering 
moet steunen. 

-o-

Dezelfde gespletenheid welke het stelsel 
onzer politieke partijen vertoont, doet 
zich voor binnen het kader der partijen 
zelf. Er is geen politieke groep in Ne
derlánd - misschien met uitzondering 
van de communisten - die niet in het 
geding komen - welke niet in eigen 
boezem diepe tegenstellingen doet aan
schouwen. Daarbij komt nog de neiging, 
bij _alle groepen, politieke verantwoorde
lijkheid te willen vermijden. Men ver
richt niet graag de harde maatregelen die 
na het optreden van een nieuwe rege
ring geboden zijn, met de verkiezingen 
in het zicht. 
()p het· ogenblik, waarin Nederland aan 
alf e kanten wordt bedreigd waarin het 
heeft te vechten voor zijn bestaan, ver
toont het een staatkundig verval, dat 
zeldzaam is in zijn geschiedenis. De 
drang naar eenheid, die zich voordeed in 
het uur der bevrijding, is uitgelopen op 
een alzijdige versplintering. Het geschar
rel met kabinetsformaties kan misschien 
eindeli,·k een noodoplossing vinden, maar 
die za geen werkelijke hulp kunnen 
bieden. Om het probleem in werkelijk
heid een einde te gevent daartoe is no
dig, dat ons volk zichzelt herziet. 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Plaatselijk Nieuws 
INENTING TEGEN POKKEN. 
De aandacht wordt bij deze gevestigd op 
de gelegenheid tot kosteloze inenting 
tegen pokken. 
Belanghebbenden gelieven kennis te ne
men van de in dit blad voorkomende be
kendmaking, waarin dagen, uur en plaats 
worden aangegeven voor inenting, con
trole en verdere bijzonderheden. 

HUWELIJKEN VAN NEDERLANDERS 
MET VROUWEN VAN VREEMDE 
NATIONALITEIT. 
Bij Koninklijk Besluit van 29 December 
1950 K 658 is de mogelijkheid openge
steld dat vrouwen van vreemde nationa
liteit, die sedert 10 Mei 1940 met een 
Nederlander zijn gehuwd, de Nederland
se nationaliteit krijgen. 
Indien genoemde vrouwen prijs stellen 
op het bezit van de Nederlandse nationa
liteit, worden zij verzocht zich te vervoe
gen op de Afd. Bevolking van de ge
meente secretarie. 

PLAATSEL. PRIJZEN COMMISSIE. 
De Plaatselijke Prijzen Commissie voor 
Boxtel e.o. maakt hierbij bekend, dat zij 
haar werkzaamheden nog steeds niet 
heeft gestaakt en haar bemiddeling tus
sen klant en zakenman blijft bieden, 
waar dit wenselijk moge biijken. 
De taak van deze commissie is er een 
van voorlichting, adviseren, bemiddelen 
en stimuleren tot gemeenschapszin, daar 
waar sommigen in groter of kleiner ver
band de sociaal-economische orde drei-
gen te verstoren. 
Met nadruk wordt er op gewezen, dat 
de Prijsopdrijvingswet en Hamsterwet, 
het Prijsvonningsbesluit en de verschil
lende van kracht zijnde speciale prijzen
beschikkingen volledig dienen te worden 
nageleefd. Hetzelfde geldt voor de 
prijsaanduidingsvoorschriften. 
In geval van gerezen geschillen over 
prijzen, zowel tussen koper en verkoper 
van goederen en diensten, als tussen (on
der-)huurder en verhuurder is de com
missie bereid bemiddelend op te treden. 
Slechts klachten tegen malafide onderne
mers, die niet tot bemiddelen bereid blij
ken worden door de plaatselijke prijzen
commissies doorgegeven aan de Econo
mische Controle Dienst. 
De Boxtelse Commissie houdt maande
lijks, meestal de laatste Vrijdag, van 20 
tot 21 uur zitting ten Gemeentehuize. 
Klachten kunnen schriftelijk of monde
ling ter zitting of bij één der leden wor0 

den ingediend. 
De Pl. Prijzen Commissie: 
H. v. d. Kr.,abben, Stationstr., voorz. 
W. v. Vlerken, Bosscheweg 8, secr. 
Th. Pastoor, Dek. Spieringsstraat 11 
C. Oliemeulen, Rechterstraat 
J. Meulendijk, Munsel. 

BURGERLIJKE STAND 
GEBOREN: Johanna M. dochter van P. 
H. v. d. Boogaard en Fr. M. v. d. Heij
den, Hertogenstraat 23 - Antonius W. 
H. C. zoon van A. v. Rixtel en H. M.
Keurentjes, Maastrichtsestraat 26 - Lu
cas J. S. M. zoon van J. A. M. Teppema 
en K. A. Hillebrands, Clarissenstraat 6 
Antonius J. M. zoon van J. J. Timmer
mans en H. M. Spikrnans, Mijlstraat 4 
- Hendrikus M. J. zoon van W. Heeren 
en M. M. van Hemmen, Jan van Bra
bantstraat 19 - Maria A. J. W. dochter 
van J. W. van Brunschot en H. L. Stams, 
Breukelsestraat 96 - Maria H. C. doch
ter van J. M. v. d. Nieuwenhuizen en C. 
J. C. van Gurp, Mijlstraat 50 - Gijsber
tus P. A. zoon van A. Fr. Vogels en P. J. 
J. v. d. Wouw, Prins Hendrikstraat 23 
- Hendrikus C. M. A. zoon van M. H. 
Brekelmans en E. Huijberts, van Salm
straat 34 - Petrus zoon van M. C. Huij
berts en M. J. Tinnenbroek, Parallelweg
Noord 39 - Antonius A. A. J.'· G. L. 
zoon van B. J. Keurentjes en C. J. Smits, 
Boomstraat 33. 
OVERLEDEN: Antoon Mandos, oud 69
jaren, Baroniestraat 40 - Joannes van 
Schijndel, oud 80 jaren, Baroniestraat 12.

DE NIEUWE KERK TE OLLAND. 
Wie sympathiseert er niet met het nabu
rige Olland, dat zozeer door de oorlog 
werd geteisterd? Hoevelen dachten in de 
woelige oorlogsdagen in het rustige Ol
land een veilig heenkomen te vinden, 
maar geen plaats bijna werd meer door 
de oorlog getroffen. 
Reeds meer dan 6 jaren zitten die men
sen zonder kerkgebouw. Men moet dat 
meemaken om te beseffen, wat dat be
tekent 
De nieuwe kerk nadert nu haar vol
tooiing. Maar ook een eenvoudig kerk
gebouw maakt de schulden voor een 
kleine parochie ondragelijk. 
Daarom is een loterij op touw gezet ten 
bate van de nieuwe kerk te Olland. Prijs 
per lot 50 cent. Gaama bevelen wij deze 
loterij in de milddadigheid van Boxtel 
aan, uit dankbaarheid voor het behoud 
van onze kerken. 
Bovendien worden prachtige prijzen aan
geboden: kalveren, kalkoenen, ganzen, 
konijnen, alles even vet, zoals alleen Ol
land kan leveren. Wie heeft niet gaarne 
zoiets met Pasen op tafel? Parochianen 
van Olland komen met de loten rond. 
Trekking vóór Passchen. 

GESLAAGD: 
Bij het te 's-Hertogenbosch afgenomen 
examen slaagden voor coupeuse de 
dames: 

Gesprek aan het kerkportaal 
Jo v. d. Kerkhof, Toos v. Moorsel, Lien 
v. d. Sande uit Boxtel; Riek Hoezen, 
Marietje v. d. Sande uit Gemonde en 
Lini v. Overbeek en Thera Sanders uit 
Liempde. 
Voor costumière: Toos v. d. Sande uit 
Liempde. 
Deze dames haàden het mooiste werk 
geleverd van alle candidaten. 

UIT DE 
GEMEENTERAADSVERGADERING 

VAN LIEMPDE. 
In de Woensdag 21 Februari gehouden 
raadsvergadering deed de voorzitter me
dedeling van de toestemming van het 
Departement van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting inzake de bouw van 
10 arbeiderswoningen, en van de mach
tiging der G. S. tot het doen van een 
kapitaalsuitgave van f 91000,-. 
De huurprijs is bepaald op f 5,20 per 
week. 
Het lid van Houtum informeerde waar
om de aanneemsom, die f 86200,- be
draagt, zoveel hoger is dan die welke 
destijds door de architect was gegaran
deerd, en als gevolg waarvan het door 
de Raad beschikbaar gestelde crediet 
van f 83000,- thans met f 8000,- ver
hoogd moet worden. 
Van der Velden vraagt, waar de twee 
woningen, die niet op het beschikbaar 
terrein kunnen worden geplaatst, thans 
gebouwd zullen worden. 
Na beantwoording der gestelde vragen 
stelt de voorzitter voor B. en W. te 
machtigen voor grondaankoop, eventueel 
ruiling van grond voor de twee bedoel
de woningen. 
Conform het voorstel besloot de Raad. 
De aanmerkingen op de begroting 1951 
werden door de voorzitter besproken 
en de posten "bijzondere bijdrage" en 
subsidies toegelicht. Ook het verzoek 
van het R.K. Schoolbestuur betreffende 
de fyergoeding voor een vak-onderwijze
res had de aandacht. Het lid Schalks in
fonneerde naar de reserveringsposten op 
de begroting voor de eventuele verbou
wing van het Parochiehuis. 
In de Commissie ex. art. 8 der Woon
ruimtewet 1947 werden de zittende le
den voor een jaar herbenoemd. 
Bij de rondvraag informeerden Van 
Abeelen naar de gang van zaken be
treffende de bouw van de brandweer
garage, en het lid Van Houtum vroeg 
of het waar is dat de autobusdienst 
"Zuid-Ooster" per 1 Mei a.s. door de 
gemeente Liempde zou gaan rijden. De 
voorzitter deelde mede dat onderhan
delingen daartoe worden gevoerd. 

Ja, maar ...... dat begrijp ik niet goed? 
,,Het huwelijk is een BLIJVEND SA
CRAMENT", zeggen de bisschoppen in 
hun vastenbrief. 
- Mij dacht dat elk Sacrament een 
voorbijgaande heilige handeling was. 
- Ja juist! Dat is een heel voorname 
kwestie. Ik zal proberen het uit te leggen. 
Christus vond God's plan, om nieuw 
leven te doen ontstaan met behulp van 
de mensen zelf, zo prachtig en de taak 
der ouders zo gewichtig, dat Hij van het 
huwelijk een Sacrament heeft gemaakt. 
Een juist inzicht omtrent Christus' be
doeling is hier zeer voornaam. Christus 
heeft het huwelijk n.l. de blijvende ver
bintenis tussen man en vrouw in zijn ge
hele volheid tot Sacrament verheven. 
Het huwelijk door God in het Par,adijs 
ingesteld is niet een voorbijgaande ver
bintenis, maar een blijvende band voor 
eeuwig bevestigd, een heilig verbond, 
waarover man en vrouw geen macht 
meer hebben. 
God zal hun genomen besluit voor 
eeuwig bekrachtigen - ,,wat God ver
enigd heeft, scheide geen mens meer". 
,,Dat begrijp ik, da's nodig voor de op
voeding van de kinderen enz. maar hoe 
zit dat nou me$ dat blijvend Sacra
ment!?" 

KAARTWEDSTRIJD ! 

Komt op tijd. - Zaterdag 
3 Maart a.s. om half 8 
in de Ark. 

Kaartwedstrijd voor de 

Missionarissen 

van Boxtel 

De kaartwedstrijd, uitgaande van het be
stuur van de Boxtelse Missienaaikring 
zal plaats .hebben op Zaterdag a.s. 
3 Maart om half 8 in de foyer van de 
Ark. 

Dit mooie initiatief van de Boxtelse Mis
sienaaikring vond weerklank bij de in
woners van Boxtel. 
Reeds meer dan 75 deelnemers gaven 
zich op voor deze kaartwedstrijd. 
Een prachtig succes! 
't Belooft beslist gezellig te worden! 
Een spannende wedstrijd in zicht! 

Er zijn prachtige prijzen, gulhartig 
gratis beschikbaar gesteld. 

Wellicht zijn er nog meer, die deze 
avond willen doen slagen! 

CANADA 
Het land dat de meeste Nederlanders trekt. 

In oude tijden schijnt Canada bezocht te 
zijn vanuit Azië waaraan het bijna raakt. 
De afstand is daar niet meer dan 70 à 
8û km. Van dit bezoek is niet veel be
kend. Dat van hieruit Amerika niet 
overstroomd is met Aziaten, ligt wel aan 
de eindeloze ijsvelden in het noorden 
van Azië en Amerika en aan de woeste, 
ontoegankelijke kusten. 
Van Europa uit kwamen Denen en Zwe
den al in de 9e eeuw geregeld op IJs
land, rond 1000 op Groenland en de 
Noormannen kwamen in de 14e eeuw 
ook in het noorden van Amerika om er 
hout te halen uit de eindeloos uitge
strekte wouden. Op Groenland werden 
de Noormannen verdreven door de Eski
mo's. Sindsdien kwamen ze ook niet 
meer op het vasteland van Amerika. Zo 
is de noordelijke weg naar Amerika wel 
vroeg bekend geweest, maar terug onbe
kend geworden. 
Kort nadat Columbus veel zuidelijker 
Amerika opnieuw ontdekte, werd ook 
de weg langs het noorden teruggevonden. 
Cabot landde, namens de engelse rege
ring, in de streek die later ontwikkeld is 
tot de Verenigde Staten. 
He herontdekker van het meest noorde-· 
lijke gedeelte van Amerika, Canada dus, 
was de Fransman Jacques Cartier die er 
in 1534 aan land kwam en over de St. 
Laurensrivier het land in voer tot waar 
nu de stad Montreal ligt. 
Op een van zijn volgende reizen nam hij 
een aantal kolonisten mee die er zouden 
blijven. Door ziekte en ontbering is deze 
eerste kolonisatie mislukt. Cartier rap
porteerde dat de Indianen van Canada 
aan landbouw deden en dat het land 
voor een groot gedeelte daar heel ge
schikt voor was. Behalve dit, vond hij er 
ook pyriet, 'n steensoort waaruit men 
zwavelzuur en zwavel maakt. De land
bouw en het delven van pyriet is in 
Canada pas later tot bloei gekomen. Het 
voornaamste waarvoor men in het begin 
aan drukke verbinding met Canada on
derhield, was de handel in pelsen, vooral 
van bevers, zilvervossen en marters. 
De franse kolonisten sloten vriendschap 
met de verschillende Indianenstammen 
o.a. de uit de romans zo bekende Huro
nen en hun vijanden de Irokezen. Omdat 

de pelsen zoveel opbrachten, leefden de 
eerste landbouwkolonies meer van de 
pelshandel dan van de landbouw, vooral 
omdat er veel gemakkelijker aan te ko
men was en nog meer omdat men ze in 
massa kon kopen van de Indianen, die 
ze graag verhandelden tegen sterke 
drank, waarvan ze het gebruik van de 
Europeanen geleerd hadden en waaraan 
ze weldra verslaafd raakten zodat hele 
stammen eraan tenonder zijn gegaan. 
De franse invloed breidde zich in de 17e 
eeuw zo uit, dat eigenlijk heel Noord
Amerika frans was. Zij noemden het: 
Nieuw-Frankrijk. Alleen uitgezonderd 
was een gedeelte aan de Atlantische kust, 
waarover we in vorige artikels spraken. 
De Fransen stichtten er behalve een uit
gebreide pelshandel nog iets heel an
ders: zij brachten er ook de Kerk, de 
katholieke godsdienst. 
In 1763 eindigde de Frans-Engelse oor
log met de afstand van heel Canada aan 
Engeland. Maar het hart van Canada, 
langs de St. Laurensvivier, was al zozeer 
verfranst1 dat het in aard en karakter en 
taal hootdzakelijk Frans is gebleven. 
Doordat Canada een volledig Engelse 
kolonie was geworden, bleef het ook deel 
uitmaken van Engels gebied toen het 
zuidelijker deel zich onder de naam 
,,Verenigde Staten" zelfstandig verklaar
de en dus los van Engeland en van Euro
pa kwam te staan. 
Het engels-gebied-geworden Canada be
stond toen nog uit verschillende streken, 
provincies als het ware, met zo goed als 
zelfstandig bestuur. Deze gebieden slo
ten zich in 1867 aaneen tot één confede
ratie. Hierbij sloot zich in 1871 nog het 
meer westelijk gelegen Brits Columbia 
aan. Zo vormt Canada nu nog een con
federatie van bijna zelfstandige provin
cies, en is in zijn geheel een zelfstandig 
Dominium in het Britse Rijk. 
Aanleg van een spoorweg dwars door 
heel Canada, zorgde voor de transport 
van alle goederen naar de Atlantische 
kust, waarvandaan het verder kon ver
stuurd worden naar Europa. 
Vooral deze spoorweg heeft Canada ge
maakt tot een machtig handelsland en 
heeft de verschillende delen samenge
voegd tot het ene grote geheel dat we 

Luister. ..... Christus heeft die blijvende 
verbintenis tot Sacrament verheven. Het 
Sacrament is dus geen nieuw versiersel, 
dat aan het huwelijk wordt aangebracht. 
Dat zou het geval zijn als het Sacrament 
alleen maar bestond in de plechtigheid in 
de kerk. Dan zou het Sacrament alleen 
maar zolang aanwezig zijn als de plech
tigheid duurt. Zo is het niet. 
leder gesloten huwelijk tussen twee ge• 
doopten is een Sacrament, ;n deze zin, 
dat de verbintenis zelf een Sacrament is. 
Zolang de echtgenoten in leven zijn is 
het Sacrament aanwezig. Alles wat man 
en vrouw doen als gevolg van de heilige 
overeenkomst is daarom verdienstelijk, 
en staat onder de invloed van de ge
nade. 
Zo is dus het huwelijk een blijvende 
roep ·om genade. Het groeit uit tot een 
heiligdom, waarvan de eerste steen ge
legd wordt op de trouwdag en de ge
huwden moeten het opbouwen volgens 
de plannen van God. Met Zijn hulp kun
nen ze er een meesterstuk van maken. 
,,Heb je het zo begrepen!?" 
Nadenkend fronst hij het hoofd en lang· 
zaam knikt hij. 
De gedachte moet nog eens hèrdacht 
worden. 
Tot volgende keer! 

Het echte Brabantse rikken, het meer 
moderne inspannende bridgespel, schijnt 
een van de veel beoefende ontspannin
gen te zijn rond de huiselijken haard en 
in het stamcafé. 

. Wilt U nog mee doen, dan moet U vlug 

-zijn, U kunt zich telefonisch opgeven bij
Mej. A. v. d. Laar, Molenstraat 92,
telefoonnummer 487. 

Het zal spannend worden en het doel 
van deze wedstrijd is prachtig. 
Geloof maar dat de Boxtelse Missiona
rissen in hun vuistje zullen lachen om 
deze gezellige, echt-Boxtelse kaartavond 
en meer nog om de centen die daardoor 
in de kas van de Missienaaikring zullen 
vloeien. 
Deze worden weer omgezet in prachtige 
Misgewaden voor cle Boxtelse pioniers, 
die de wijde wereld zijn ingetrokken om 
de goede geest van onze katholieken uit 
te dragen. 

Vul met Uw pot 

de Missiepot. 

U wordt verwacht 

om half acht. 

nu nog bij de ene naam Canada noemen. 
In dit Canada woont nog een volk dat 
met de Indi,men tot de oudste bewoners 
van Amerika behoort: de Eskimo's. Deze 
naam hebben zij zichzelf niet gegeven, 
maar kregen zij als bijnaam van de 
Indianen. De naam Eskimo betekent na
melijk: ,,eter van rauw vlees": de be
doeling is duidelijk. Zij bewonen hoofd
zakelijk de ijsstreken van Groenland en 
van het Noorden van Canada. 
Het volk der Eskimo's is verwant met de 
Indianen, maar volgens sommige volken
kundigen ook met de Aziatische stam
men, waarmee ook de Europese Finnen 
en Hongaren v_erwant zijn. Dit zou kun
nen wijzen op gedeeltelijke afkomst uit 
hetzelfde gedeelte van Azië waaruit in 
oude tijden ook de Hongaren en Finnen 
zijn overgekomen naar de Europese stre
ken Hongarije en Finland. 
Omdat in de ijsvelden van Canada geen 
plantengroei bestaat, leven de Eskimo's 
niet van producten die in de bodem 
groeien zoals aardappelen, groenten, 
fruit, enz. maar alleen van vlees van vis
sen, vogels en dieren, die ze met jagen 
en vissen zelf vangen: in de winter van 
het vlees van ijsberen en waterdieren ats 
zeerobben en walrussen, in de zomer 
vooral van de vogels die zij kunnen 
schieten. 
In hun huishouden hebben ze �o goed 
als niets van metaal en weinig van hout, 
maar ze zijn zeer handig in het maken 
van allerhande dingen uit gebeente en 
huiden. 
Vaste woningen hebben zij niet. Zij 
trekken veel van de ene streek naar de 
andere om zich van het nodige voedsel 
te voorzien. Als vervoermiddel hebben 
ze daarbij de bekende sleden, met het 
eigen ras honden als trekdieren. Wat de 
woning betreft passen zij zich aan aan 
het klimaat: 's zomers gebruiken zij er 
tenten voor, 's winters bouwen zij op de 
ijsvelden hun sneeuw- of ijshutten en 
waar ze 's winters nog de bodem kunnen 
bereiken, maken zij ondergrondse ver
blijfplaatsen. 
Hun leven is zo vrij door hun versprei
ding over grote uitgestrektheden, dat zij 
geen vast bestuur hebben. De kleine 
groepen die bij elkaar in de buurt blij
ven, houden hoogstens één der oudsten 
als raadsman in voorkomende moeilijk
heden. Door de onherbergzaamheid van 
die noordelijke streken leven zij dus nog 
als een echt vrij volkje. 

T. 



Zondagsdienst der Artsen uitaluitend voor epoedgevallen. 
Zondag 4 Maart 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

Wij vragen Uw aandacht! Waarvoor nu weer, zult U zeggen? Wel, voor een zaak waar ieder rechtge<1;ard Boxtelaar belang in stelt, n.l. voor de a_.s. H. Bloedprocessie op Drievuldigheidszondag, welke dag dit jaar valt op 20Mei a.s"Sinds enige tijd zijn weer diverse besprekingen gaande in verband met deuitbreiding van deze schone en kunstzinnige processie. Het ligt in de bedoeling dit jaar de processie met een veertigtal costuums uit te breiden. Hieroverkomen wij nog nader terug.Wij willen nu beginnen met een beroepte doen op degenen, die in het verledenhun persoonlijke medewerking hebbenverleend aan deze processie, of daar nude gelegenheid voor zullen krijgen. Zoals. ook het vorige jaar moesten de costuums van te voren nog gepast en diverse aanwijzingen gegeven worden. Het iste begrijpen - daar de p�ocessie .�i�hieder jaar uitbreidt - dat hiermede tl)d1g moet worden begonnen. Welnu, a.s. Maandag starten we met de eerste groep dan worden de z.g. ,,Druiventrossen" verwacht. Oproepen werden reeds bezorgd. Daarom willen wij allen beleefd doch dringend vragen hièraan gehoor te geven, dit kan veel moeilijkheden voorkomen. En zo hopen wij, dat ook dit jaar met Gods zegen de H. Bloedprocessie een uiting zal zijn van groot geloof en· saamhorigheidsgevoel van onze gehele Box-/ telse gemeenschap. H. Bloed-StichtingHet Werk-comité
SPORT-NIEUWS K.S.V. ,,O.D.C." Ui�lagen van j.l. Zondag: Baardwijk-O.D.C. 3-0O.D.C. 3-Schijndel 3 1-6O.D.C. 4-Boskant 1-3Het eerste elftal leed in Waalwijk een fikse nederlaag, die mogelijk d: verhouding niet weergeeft, doch verdiend �ag� worden genoemd, omdat O.D.C. verzuimde doelpunten te maken. En zeker omdat de kansen hiertoe ruimschoots werden geboden. Baardwijk was wat dat b�treft productiever, en de drie steken die de O.D.C. achterhoede liet vallen, werden prompt afgestraft. Het �as ee_n gelijk op en neergaande wedstn1d en m het veld waren de O.D.C.-ers zeker niet de mindere. Uit een corner maakte Baardwijk na' een kwartier spelen, door. �endekkingsfout van de O.D.C.-verded1gmg het eerste doelpunt. Direct hierop kreeg van Munster de kans om gelijk te maken doch in plaats van zelf te schietengaf 1hij door aan Schalks, die een hardekogel loste, doch door de Baardwijk doelman tot corner werd verwerkt. Deze stand bleef zo alhoewel O.D.C. kans genoeg kreeg o:U de balans in evenwicht te brengen, doch de Baardwijk-doelman voorkwam met veel bravour een paar zeker schijnende. doelpunten. Toen Van Gelder, de Baardwijk linksbinnen, het tweede doelptmt kon scoren, was t:vens het pleit beslecht. In de laatste mmuut bracht de rechtsbinnen met een kopbal de stand op 3-0. .Het derde en vierde elftal deelde ook m de malaise en verloren hun thuiswedstrijd. Voor a.s. Zondag is het program: Het eerste elftal vrij. Zwaluw 3---O.D.C. 2 Schijndel 3-O.D.C. 3 Essche Boys-O.D.C. 4 O.D.C.-Junioren.

12 uur 12 uur 2 uur 
Wedstrijdprogramma voor deze week. Zaterdag: 3 uur: O.D.C. 8-Helvoirt 2 3 uur: Boxtel 9-O.D.C. 9 Zondag: 12 uur: O.D.C. 5-Zwaluw 7 1 uur: B.V.V. 9-O.D.C. 6 1 uur: B.V.V. 11-O.D.C. 7 

Voorverkoop Voor de wedstrijd BoxtelSchijndel is er voorverkoop van kaartjes bij H. VOETS, Sigarenmagazijn, Rechterstraat 
D.V.G.De wedstrijd D.V.G.-Woenselse Boyswerd afgelast.A.s. Zondag speelt D.V.G. I tegenS.C.B. in Son.Het tweede elftal is vrij.HOCKEYCLUB M.E.P. Ruim twintig jaar is het geleden, dat enkele sportieve jongeren de hoofden bij elkaar staken en besloten tot oprichting van een hockeyclub in Boxtel. 16 December 1930 werd de vereniging ten doop gehouden en nu nog bestaat zij als een der oudste sportverenigi�E;en hier in Boxtel. Zoals elke veremgmg moet beginnen met het overwinnen van zeer veel moeilijkheden, zo zijn ook deze niet aan onze vereniging bespaard gebleven. Maar nu zijn we dan zover, dat we ons twintig jarig bestaan kunnen vieren. De vereniging heeft vele aangename jaren gekend en dank zij de werkzaamheid van velen is zij gegroeid tot een vereniging, die een waardige plaats kan innemen in het Boxtels verenigingsleven. En evenals elke club haar ups en downs kent zo hebben wij ze ook gekend en ken�en ze nu nog. Ja, zelfs op dit ogenblik!!! Want het behoort zeker tot een 

Mededelingen van de Organisaties R.K. BOERINNENBOND. Bij voldoende deelname zal er dit jaar nog een slachtcursus gegeven worden. Hieraan kunnen zowel gehuwden als ongehuwden leden deelnemen. De onkosten bedragen een gulden per deelneemster. Opgave bij de secr. uiterlijk tot 5 Maart, omdat we zo spoedig mogelijk beginnen. 
* * *De propagandisten worden vriendelijk verzocht de contributie op te halen en af te dragen bij de secr. R.K. MET AALBEWERKERSBOND ,,ST. ELOY", afd. Boxtel. In de vorige week Woensdag gehouden jaarvergadering van de afd. Boxtel van de R.K. Metaalbewerkersbond "St. Eloy" werden in het bestuur gekozen H. Breuer, W. Wagenaars en H. v. Houtum. Het bestuur is thans als volgt: H. v. Kasteren voorzitter; H. Breuer, 2evoorz.; H. �- Houtum, secretaris, Riddervan Cuykstraat 24; F. Manders, penningmeester, v. Ranststraat 23 en W. A.Wagenaars, 2e secretaris, Baroniestr. 52.Besloten werd nog de deelname aan defeestelijke herdenking van de uitvaardiging der pauselijke encyclieken RerumNovarum en Quadragesimo Anno opZaterdag 26 Mei te Rotterdam te bevorderen door de instelling van een spaargelegenheid.Daar komen de Kajotters aan. - A.s. Zondag 4 Maart om half 5 n.m. zullen de Boxtelse Kajotters voor de eerste maal met hun tambourcorps uitrukken. Vertrek Jeugdhuis Nieuwstraat. Om 5 uur zullen de instrumenten voor • de H. l-fartkerk worden ingezegend doorde Aalmoezenier. Op Tweede Paasdag gaat het corps op tournooi in Tilburg. Tevens kan worden gemeld dat Piet de Laat en André van Breugel beiden het lot getroffen hebben en gratis mee gaan naar Rome. Dit is mogelijk geworden door de Actie Oud Papier waarmee zij reeds maanden bezig is. 

der downs, dat het dames-elftal als laatste de competitie in haar afdeling zal beëindigen. Elk lid, dat de prestatie's van het dames-elftal van enkele jaren terug heeft gekend, zal het betreuren, dat het nu zover gekomen is. Hadden wij niet voor enkele jaren terug de beste schutters in onze voorhoede, een voorhoede, die snel en gevaarlijk was en waarbij de dames een niet te stillen honger naar doelpunten kenden! Jammer is het!! Maar ook de ups zijn er gelukkig nu nog. Ja, gelukkig wel! Want tegelijk met het 20-jarig bestaan vieren wij tevens hetkampioenschap van ons eerste herenelftal in zijn afdeling van de tweede klasse. Het is een prestatie, die met ere genoemd mag worden. Een doelgemiddeldevan 56-8 bewijst wel, dat we een voorhoede hebben, die weet wat het zeggenwil doelpunten te maken, ondanks datdeze techniek toch nog .niet geheel volledig beheerst wordt. Daarom, mannenvan M.E.P. 1, traint, want er wacht Unog een zware strijd in de promotiewedstrijden. Heus, meent niet, dat allesvan een leien dakje zal gaan, maar speeltvoor wat je waard bent, dan zal het 20-jarig bestaan bekroond worden met hetmooiste cadeau, dat de vereniging kanworden aangeboden: overgang naar de promotie-klasse.
Toets der Critiek BRABANTS ORKEST. Een bekend groot criticus deed eens de volgende uitspraak. De grote critiek bouwt op, de kleine critiek breekt af. Wij kunnen na het aanhoren van het Brabants Orkest deze uitspraak ten volle beamen, want deze avond gaf geen aanleiding tot critiek, doch slechts tot bewondering. Bewondering op de eerste plaats voor de dirigent, die notabene al deze grote werken zonder partituur dirigeerde, met een weergaloze zekerheid die aan het ongelooflijke grensde. Wij kunnen de directie van Brabants Orkest onze wanne gelukwensen aanbieden met de keuze die zij met een orkestdirigent van dit kaliber heeft gedaan. Bewondering ook voor het orkest, dat op de meest perfecte wijze zijn leider wist te volgen. De heer Jordans heeft hier in korte tijd een ensemble van gemaakt dat aan zeer hoge eisen voldoet. Een speciaal woord van dank aan deze kunstenaar, die naast zijn musiceren ook voor de jeugd tijdens het middagconcert nog zo onderhoudend wist te vertellen over orkestsamenstelling en de werken van de grootmeesters welke hij liet vertolken. Deze begeleidende praatjes waren ook voor de volwassenen zeer interessant. Het avondprogramma bracht als No. 1 Kuhman-variaties van Hendrik Andriessen. Men getuigt van Andriessen, dat zijn muziek de geest van blijmoedige levensernst en oprechte vroomheid ademt. Dit alles was in deze prachtige fantasie voor de nauwlettende toehoorder duidelijk waar te nemen. Dan volgt Jos. Haydn's Symphonie in D gr. t. ,,De Klok", deze bijnaam verwierf deze symphonie in de volksmond door het klokmotief, dat men in het tweede gedeelte van de fagotten te horen krijgt. Ook dit meesterwerk werd wonderlijk mooi vertolkt. Met een applaus dat de handen deed tintelen, brak de pauze aan. Na de pauze werden we eerst vergast op een zeer bekende serenade van W. A. Mozart de zo beroemde "Kleine Nachtmusik" .' Dit gehele werk werd subliem en in strenge Mozartstijl ten gehore gebracht, wat de z.g. overgevoeligen onder het publiek de opmerking ontlokte, dat men dit wel iets meer uitgezongen zou willen hebben. Maar dan kent men Mozart niet. Vervolgens kwam Barlot met 

zijn Roemeense dansen. Als bijzonderheden uit dit werk dwongen bij een subliem begeleidend orkest ons nog vooral de clarinet alsmede de piccolo en de soloviool onze oprechte bewondering af. De twee laatste gedeelten voerden ons naar de steppen �et hun snelle dansen die aan een Czardas deden denken. Tenslotte kregen wij nog de Ouverture Hebriden, ook wel Fingalshöle genaamd te horen. Deze ouverture welke reeds �P het jeugdconcert schitterend vertolkt was, scheen deze avond een daverend slot te moeten bezorgen. Men kon merken dat ook de dirigent zelf tevreden \"as en na een kalm kabbelende zee die we konden genieten, kwam het slot met een zo grandioze virtuositeit, dat het publiek deze prachtvolle avond niet anders kon besluiten, dan met een applaus dat aangroeide tot een ov�tie. Tot besluit nog een tweetal opmerkingen. Na het jeugdconcert mochten wij even een onderhoud hebben met de heer Hein Jordans. Toen bleek onder andere, dat deze virtuozen tussen jeugdconcert en avondconcert behalve avondeten en omkleden ook nog een repetitie hadden te verwachten. Wat zeggen onze dilettanten daarvan? Na het avondconcert vroegen wij aan een van de musici, of het geen genot was onder zo een dirigent te mogP.n musiceren, wat hij ten volle beaamde. M��r voegde hij er aan toe: ,,En dan altt1d voor zo'n fijn publiekje, mijnheer". Wat een compliment was aan onze dankbare Boxtelse toehoorders. 

Devotie in het gezin De goedkerkse katholiek wil ook in zijn woning getuigen van zijn devoties._ Staat in de maand Juni het H. Hart in het middelpunt van de gezinsdevotie, en brandt in Mei een kaarsje voor het met bloemen versierde Mariabeeldje, in Maart troont, versierd, de be:ltenis van St. Jozef op console of dressoir. Het mooie devotelijke gebruik van versiering der beeltenis van de heiligen in de hen toegewijde maanden of op naamdagen moet gehandhaafd blijven en voor · zover nodig aangemoedigd worden.Onze eenvoudige voorouders hebbenveel mooie godsdienstige gewoonten bewaard, zodat onze ouders daarmee nogvertrouwd waren.In onze moderne tijd, nu de deugd van bescheidenheid haar aantrekkelijkheidmeer en meer verliest, gaat veel van de mooie godsdienstige gewoonten verloren.Bij de inrichting der eerste woning wordtomgezien naar alles wat bijdraagt totverfraaiing, doch niet altijd wordt hierbijgedacht aan het heiligenbeeld. of de religieuze plaat. In tegenstelling tot vroeoer toen schilderijen met religieuzevoor;tellingen, kruisbeelden en enigeheiligenbeeldjes behoorden tot de eersteaanschaffingen.Het ontgaat dikwijls, dat een mooi heil_i'genbeeldje zo'n aantre½kelijke d�corattekan zijn van een hoek1e. der huiskamerof van het dressoir.En er zijn tegenwoordig zo'n mooie reproducties van werkelijk kunstv?,Ile be:Jden en schilderijen voor redeltike pnJSverkrijgbaar. Verwaande critici mogen inhun geschrijf over kunst vergelijkenderwijs nog zo afgeven over de in de handel zijnde "Kitsch", onbetwisbaar is enblijft, dat veel zo niet waar�evol a�nmateriaal, dan toch zeker mo01 van uitbeelding is, zodat de bezitters e�an metrechtmatig genoegen er hun woning meeversierd mogen achten.In plaats van afbreuk te doen aa� w�tpast in het kader van goede godsdienstige gewoonten in het gezin, is een propageren van devotelijke woningversieringzeer zeker heel actueel.Geef in de maand Maart aan St. Jozefeen ereplaats in Uw woning.

W
ij krijgen de beschikking over een serie artikelen,

waarin veel in het voetpalspel voorkomende fou� 
ten worden Beschreven. 
Ook uitzonderingen op spelregels, waarmee niet iedereen op 
de hoogte is, zullen in deze artikelen worden behandeld. 
Aangezien het nog al eens voorkomt dat spelers of Pt1:bliek 
het niet eens zijn met een beslissing �an de scheidsrechter, 
menen wij met deze plaatsing van informatieve artikelen bij 
te dragen om de voetballiefhebbers inzicht te doen krijgen 
omtrent de redenen van vele noodzakelijke beslissingen, die 
de scheidsrechter vaak onder moeilijke omstandigheden moet 
nemen. 

Strafschop tot instandhouding der sportiviteit 
UITVINDER WAS DE HEER MAC PENALTY. door J. H. Martens, sch_eidsrechter K.N.V.B. Een van de grootste beroeringen, die we tijdens een voetbalmatch kunnen medemaken, is wel het toekennen van een strafschop (penalty). Vooral als het al of niet benutten van deze schop van grote invloed op de uitslag kan zijn, om nog maar niet te spreken van kampioenschappen, die er mee behaald of verloren zijn, of van een degradatie, die verhinderd of beslist werd. Er wordt dan nog dagen, neen wekenlang over gesproken. De een herinnert aan de wijze, waarop de schop werd genomen, de ander; waarop de doelverdediger hem stopte, en o wee de scheidsrechter, als de overtreding, waarvoor de strafschop werd gegeven, niet "geheid" genoeg was. Ze maken de man gewoon "af", tenminste als men dat niet al na de wedstrijd heeft gedaan. De pers heeft er soms ook een handje van om de scheidsrechter ook nog even duchtig in het zonnetje te zetten, kortom het is een "prul" van een scheidsrechter, die er niets van kent en voor het eerste met een fluitje heeft gelopen. Maar deze man, die slechts door een simpel fluitsignaal al deze heftige emoties en bittere reacties weet te verwekken, gaat de volgende week weer even moedig aan zijn volgende wedstrijd beginnen en �eft met een gerust hart, indien hij er van overtuigd is dat een strafschop moet worden gegeven, het fluitsignaal daarvoor. De geschiedenis over de strafschop vonden wij in een nummer van "De Scheidsrechter" het officiëel orgaan van de centrale' organisatie van voetbalscheidsrechters. De heer C. J. G. schrijft daarin o.a. dat de man, die de strafschop uitvond" daarvan geen cent voordeel heeft genoten, zulks in tegenstelling met andere uitvindingen. Deze uitvinding was ook niet het gevolg van toenemend ruw of gemeen spel van beroepsvoetballers, zoals meermalen ten onrechte is beweerd. De beroepsvoetballer, die in 1891 speelde, deed niets onder voor de amateurs van die tijd. Het staat immers vast, dat reeds in 1880 een der achterspelers van de engelse Corinthians - dus het neus-1e van de amateuristische zalm - de gewoonte had de bal uit het doel te slaan als de doelverdediger was uitgelopen. Men beschouwde dit toen als een geoorloofd middel om een doelpunt te voorkomen. Voor een dergelijke overtreding werd dezelfde straf gegeven als voor het spelen van de bal met de hand in de buurt van de middellijn. Het nemen van die vrije sëhoppen voor het doel, soms op de doellijn, leverde echter nogal moeilijkheden op. Om aan die moeilijkheid een einde te maken werd toen bepaald, dat de scheidsrechter het recht had een doelpunt toe te kennen, indien hij van mening was, dat zonder dat wegslaan van de bal met de hand, de bal in het doel zou zijn gegaan. 

Men voelt wel, dat deze opdracht de taak van de scheidsrechter zeer verzwaarde. Inderdaad leverde dit vöor• schrift grote moeilijkheden op; vele scheidsrechters aarzelden dan ook van deze bevoegdheid gebruik te maken, daar ze toch nooit met zekerheid konden vaststellen, dat de bal door het doel zou zijn gegaan, indien hij niet was weggeslagen. Die oplossing bleek dus niet de oplos• sing te zijn, die een einde aan de hier, boven bedoelde moeilijkheid zou maken. Knappe koppen op het gebied van voe_tbalspelregels hebben toen de zaak 1D studie genomen, waarvan het resultaat was, dat in 1891 de strafschop werd ingevoerd. Dat was toen echter nog enigszins anders geregeld dan tegenwoordig. Men kreeg nl. een strafschoplijn, die op 11 meter van de doellijn, evenwijdig met die lijn, in het veld werd getrokken. De ruimte tussen die lijn en de doellijn was het strafschopgebied en elke speler van de verdedigende partij, die binnen de door die lijn en de doellijn gevormde ruimte een tegenstander op ongeoorloofde wijze ten -Val bracht of de bal opzettelijk met de hand speelde, werd met een strafschop bestraft. 
MINDER ZWAAR. De strafschop was echter toen nog niet zo zwaar als thans, immers de doelverdediger mocht bij zijn poging om de bal te stoppen, de bal tot op een afstand van 5 ½ meter naderen. Een handige doelverdediger verkleinde daardoor de lijn, die hij had te verdedigen, aanzienlijk. Ook deze bepaling leverde nog al eens moeilijkheden op, daar de· doelverdedigers zich niet altijd nauwkeurig aan die 5 ½ meter hielden. In de meeste gevallen liepen ze reeds toe, zodra de nemer van de schop zijn aanloop begon en ze stonden dart soms vlak voor de bal als deze werd getrapt en zo kon het gebeuren, dat op het ogenblik, dat een strafschop werd genomen, de doelver� dediger nog geen meter van de bal was verwijderd. Dat was echter de vorige eeuw. Ook deze regeling was dus niet afdoende. Ze was bovendien onbillijk daar een overtreding vlak bij_ ge hoekvlag op g�M� wijze werd bestra,ft'"als een derge� voor het doel. IN DE NOR. In het begin van deze eeuw kwam de tegenwoordige regeling en kreeg men dus het bekende strafschopgebied voor het doel. De strafschop heeft overigens in de loop der jaren heel wat stof doen opwaaien. Vele spelers uit wat men noemt "de betere standen" - vooral in Engeland - vonden het eigenlijk een blamage te moeten spelen onder een reglement, waarin een strafschopregel was opgenomen. 

Maak zelf een electrische soldeerbout 

Er waren echter natuurlijk ook spelers, die begrepen en wisten, dat niet alle voetballers engelen waren. Die aanvaardden de strafschopregel zonder morren, maar ze beschouwden het toch wel als een blamage voor de speler, indien hij trachtte door een overtreding een doelpunt te voorkomen. Het verhaal gaat zelfs, dat in Engeland de aanvoerder van een militair elftal - tevens commandant van een troependeel - de bepaling maakte, dat elke speler van de regimentsploeg, die een strafschop zou veroorzaken, door hem disciplinair zou worden gestraft. De speler kreeg dan enige dagen arrest, wat een probaat middel bleek te zijn om het spel zuiver te houden. 

Hier is dan 'n electrische soldeerbout, die zó op het lichtnet kan worden aangesloten en in een verloren uurtje van een paar stukjes blik en een theelichtelementje gemaakt kan worden. Let U even op, dan zullen we de tekening even nader verklaren. De helft van de weerstanddraad (5) van het element, dat we netjes en voorzichtig uit elkaar geplukt hebben, wikkelen we op twee plaatjes mica van 32 x 16 mm (2) Eerst leiden we het begin van de draad tussen de twee plaatjes door en wikkelen dan "van achter naar voren" het gevalletje er netjes op. Snapt U dat het begin van de draad nu aan dezelfde zijde komt te liggen als het eind? Dat eind nu trekken we door een gaatje in het mica en laten het voorlopig maar zo-
� 

lang bungelen. Weer komen er twee plaatjes mica aan te pas van 35 x 20 mm (1), één boven en één onder het element, dat we zojuist gemaakt hebben en tenslotte pakken we het zaakje netjes tussen twee plaatjes blik, waarvan we het grootste over het kleinste heenbuigen. 
(3) (4).Het tweede element is ne>t zo en hebben we ze klaar dan verbinden we de weerstanddraden van de beide elementen door en isoleren de buiten het mica komende weerstanddraad met kralen (8). Tussen de twee elementen komt de soldeerstift te leggen (6), die met boutjes (9) in de uit twee delen bestaande blikken houder wordt bevestigd.Tenslotte wat snoer, een stekker en eenhandvat en U kunt electrisch solderen.
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BLOEMENHULDE. Intussen heeft de strafschop ook wel vrolijkheid gebracht. In een der nummers van het bovenaangehaalde blad lazen wij onder het hoofd "meneer M;ic Penalty", een aardig verhaaltje betreffende een onlangs in Dublin gespeelde wedstrijd, waarin de scheidsrechter een strafschop (penalty) toekende. Op dit moment betraden drie jongelui het veld en legden onder algemene hilariteit een bloemstuk naast de bal op de strafschoppunt neer. De politie kwam snel tussenbeide, waarop de drie knapen verklaarden dat zij de boete, die hun eventueel zou worden opgelegd, graag wilden betalen. Zij hadden niet de bedoeling gehad de orde te verstoren, maar zij hadden hulde willen brengen aan de Dublinse burger Mac Penalty (in 1943 gestorven), die precies 
55 jaar geleden geboren was, een goed voetballer, sportman en scheidsrechter werd en voor de instandhouding van de sportiviteit de strafschop uitvond, die zijn naam draagt. In de mening, dat het unfaire spel met alle mogelijke middelen moest worden bestreden, had het sportieve trio besloten een zonderlinge bloemenhulde te brengen. De politie nam het geval gemoedelijk op

1 ging niet tot vervolging over en deed aldus ook mee aan de sportieve hulde aan het adres van. .... . . . .  meneer Mac Penalty. 
EEN ABONNEMENT OP ONS BLAD vraagt slechts een geringe uitgave: 1:2 cent per �eek. Per kwartaal Tt,5, 

1 



Hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij ons Zilveren Huwelijksfeest ondervonden. 
Te koop: een twijfelaar met ressort en tweedelige matras, vooroorlogse kwaliteit, weinig gebruikt, een mahoniehouten dressoir, een divan, uitstekende veren, fluwelen bekleding. Te bevragen C. Nouwens, 

Hebt U een Gevraagd DE SLAGER IJ 
meropening 

Fam. A. v. Rooy-Bednard 
en kinderen. 

Communicant enige nette meisjes . 
van 

dan voor uw drank leeftijd 14 tot 16 jaar, J, van Boxtel-Toemen
naar ter opleiding in ons voorheen Molenstraat op ZONDAG 4 MAART van het van ouds bekende geheel gemoderniseerde voor de belangstelling diewij mochten ondervinden bij de viering van ons Zilveren Huweliiksfeest, betuigen wij onze hartelijke dank. 

.Breukelses..:tr..:.a..:.a..:.t _5..:9_. ____ _ 
Nette ochtendhulp gevraagd van 8 tot 12 uur. Mevr. Fohr, .v. Rijckevorselstraat 2. 

Slijterij P. Raaijmakers 1!�:1"e1:e:or Lederwaren
ROZEMARIJNSTRAAT 2 A. J. M van ELK

Onze dranken zgn Leder- en Lederwarenfabriek 

van prima kwaliteit Burgakker 18 b - Boxtel 

wordt voortgezet 

MARKT nr. 2 1  
Hotel= Café = Restaurant 

H. v. d. Meijden-v. d. Langenberg Gemondseweg 2. 
Portemonnaie gevonden. Tegen advertentiekosten terug te bekomen Molenstraat 19. Met Uw pijnlijke voeten 

NAAR 
,,Villa Cathar.ina" 

Te koop: t.b.c.-vrije koe, aan telling 5 Maart. M. van Rooij, Baarschot, Esch. 
Te koop: kachelblokken f 2,50 per meter. Te bevr. H. Traa, Maastrichtsestraat 42, Boxtel. 

VERKOOP OUD IJZER 
Door de gemeente Boxtel zal een partij oud ijzer worden verkocht, liggende op de werf bij het pand van Hornstraat 25, Boxtel. Het materiaal kan dagelijks in de voormiddag worden bezichtigd. Belanghebbenden kunnen vóór 7 Maart 1951 een schriftelijk bod inzenden aan het hoofd van Dienst van Gemeentewerken, Boxtel. 

Jo Y, Grinsven-v. Summeren • Gezellig zitje

Te koop: damesrijwiel met lamp. A. 45, Esch. 
Te koop: bij H. v. d. Meerendonk, Eindhovenseweg 50, beste biggen. 

Te koop: 1000 kg aardappelen (Bintjes en Bevelanders) 111. Rekkers, Vorst 5. 

Te koop: een toom biggen G.Y. M. van der Heyden, Vorst 18. 

MARKT 15 • Gerenommeerde 
Medisch Gedipl. Voetverzorgster • Billijke prij zen

keuken 

Ook aan huis te ontbieden Beleefd aanbevelend 
! vAsTENT1Jo A.J. v.d. Heijden 

Kaas• en Eiertijd Bos�chewcg 85 • Boxtel Tel. 355 

IN 'TANKER J.____,__.,.,,_______,_..,__,....,�___,,,_..__,,._.___.,...,,__,_...,..,.-.,-,.,Te koop: !-persoons herentoiletkast met 20 laatjes, marmeren blad en spiegel, een kinderknipstoel, linnenkast en 6 ,childerstukjes. Alles moet weg. Rechterstraat 28. 

Te koop: een partij eetaardappelen, haver- en roggestro. P. Heijmans, Roond 4. } Jn verband met het behalen van het 
� kampioenschap in de tweede klas en ter 

slaagt men 't goedkoopst 

Te koop: een 15 weken dragend varken V.D.L. en voederbieten. W. van de Oever, Onrooi 18. 
Te koop: een toom beste biggen G.Y. H. v. d. Loo, Mijlstraat 49. 
Te koop bij M. van der Meijden, Kasteren B 17, Liempde, een toom zware biggen. 

----Te koop: een toom beste N.L. biggen, waaronder gemerkt voor stamboek. Joh. van Rosmalen, Kasteren B 31, Liempde 
Gevraagd: een boerenknecht bij G. van de Ven, Hal 5, Boxtel. 
Te koop: een toom beste biggen bij Wed. J. Dankers, Schijndelsedijk 9. 

't Kopen van 
Corsetten en 
Bustehouders 
is 'n vertrouwenskwestie! 
Doorvakkundig personeel en de beste merken  kunnen wij gerust zeggen "Schenkt ons dit vertrouwen. Wij zijn het ten volle waard" 
Onze specia le  étalage toont u nog slechts een greep uit onze enorme 
verscheidenheid. 
Corsetten in de merken: Twilfit, Maxis, Princess 
Beha's in de merken: Twilfit, Maxis, Princess Keep-up, Lastina 

Arbeider biedt zich aan voor arbeid in tuin of anderszins. Adres bevragen Molenstr. 19. 
Uit voorraad diverse soorten pootaardappelen vanaf 20 et. per kilo. Zaadhandel P. P. v. . Zogchel, Boxtel.
H.H. Landbouwers denkt er aan als U voor inzaai gras en klaver in aanmerking wilt komen voor subsidie, dit vóór 15 Maart op te geven. Alle zaden daarvoor worden U billijk geleverd door Zaadhandel P.P. v. Zogchel, Boxtel. 
Uit Voorraad. Diverse Zaaigranen. Haver (ook Dippes vroege witte), Zomertanve, Gerst, Unica erwten, enz. Zaadhandel P. P. v. Zogchel, Boxtel. 
Voorjaar - Zaaitijd. Alle zaden voor Uw tuin en akker in 1 e kwaliteit voorradig. Zaadhandel P. P. v. Zogchel, Boxtel. 
Te koop: 2 hangkastjes met waterreservoirtje. Breukelsestraat 113. 
Net Meisje biedt zich aan als dienstbode of werkster. Adres bevragen: Molenstraat 19. 

BELANGRIJKE 
OPENBARE VERKOPING 

LIEMPDE. 
Notaris 

J. P. J. VAN DER AVORT 
te Oirschot, 

zal op WOENSDAGEN 7 
MAART 1951 bij INZET in 
het café van de heer C. v. d. 
Velden te Dorp, Liempde en 
14 MAART 1951 bij TOE
SLAG in het café van de 
Kinderen van de Sande aldaar, 
telkens des n.m. 2 uur 

PUBLIEK VERKOPEN: 
de onroerende goederen te 
Liempde behorende tot de na
latenschap van wijlen de heer 
W. C. Appeldoorn, overleden
te Liempde 9 December 1949, 
bestaande uit solied woonhuis 
c.a. aan het Kerkeind A 86,
bouwterrein aan het Kerkeind
en de Boxtelseweg en een
complex hakhout en weiland
aan de Oijendonksestraat, al
les samen groot 3,65,05 hec
tare; te veilen in verschillen
de kopen en combinaties.
Zie de uitvoeriger publicaties.De dames in dit blad vermeld als geslaagden voor costumière en cou, peuse Genoten haar opleiding bij: M.J.J. FONT FREIDE,v. NISTELROOY.
RECHTERSTR. 20 BOXTEL 
Dames bespaart Uw geld door zelf Uw kledi02 te leren maken en vermaken, en geeft U op voor de nieuwe cursus in naaien, knippen en stofversiering. Opleiding voor examens maar ook voor eigen en huishoudelijk gebruik. 

• l viering van het vierde Lustrum zal

l Hockeyclub M.E.P.
op Zondag 4 Maart a.s. receptie houden 
m Hotel Theeuwkens van 5 tot 6 uur n.m . 

PROGRAMMA VAN DE DAG: 

2.30 u. Huldigingswedstrijd M.E.P.l=Veteranen M.E.P. 

5.00,6.00 u. Receptie 

7.00 u. Gesloten bal voor leden en donateurs. 

• 

Fa. A. P. v. d. Boomen�Resink 

,,J.11, den Ooiv-aat,, Vraagt voor spoedige indiensttreding 
1 Bekwame Verkoopster 
en 
1 Leerling Verkoopster 

Schriftelijke sollicitaties met uitgebreide inlichtingen worden gaarne spoedig ingewacht. 
BIJVERDIENSTE 

Sociale instelling voor Katholieken 

zoekt representatieve goed bespraakte personen voor propaganda, colportagewerk. Voor ernstige werkers ruime bestaansmogelijkheden. Ook voor personen met veel vrije tijd gelegenheid voor ruime bijverdienste. Brieven onder No. 77 aan bureau v. d. blad. ZATERDAGNAMIDDAG om 5 uur 
HEROPENING 

van Café J. van Boxtel-Toemen 

MARKT 21 Jaszband muziek en optreden van een Humorist 
Nette bediening Prima Consumptie Beleefd aanbevelend 

Het Snoepje van de W eelc 
is weer zo lekker en zo leuk, 

Iedere week bij f. 2.50 aan De Gruyter• 
artikelen een zakje lekkers met een 

kinderverrassing voor slechts 10 cenl 

Hoe d� Russische regering Mei 1947 stond op een dergelijk misdrijf de doodstraf, doch na die datum worden de "saboteurs" gewoonlijk tot 25 jaar dwangarbeid veroordeeld, door te brengen in een zgn. heropvoedingskamp. In slechts enkele gevallen komen de beklaagden er met een lichtere straf af. Hun bezittingen worden echter veelal verbeurd verklaard. 

haar onderdanen beloont en straft. 
Overgenomen Ûit de Des Moines Sunday Register. 

De Russische regering bedient zich van een systeem van straffen· en belonen dat er op gericht is de economische activiteit te stimuleren, hetgeen wel nodig is daar ieder streven om direct persoonlijk voordeel te verwerven in Rusland als kapitalistisch gebrandmerkt wordt. Tevens stelt dit systeem haar in staat alle daden, welke zij in strijd acht met de belangen van de staat als een misdrijf aan te merken. Het feit dat zij hiertoe op grond van de bestaande wetten het recht heeft, vormt een van de merkwaardigste kenmerken van het Russische "socialisme" in zijn huidige vorm. Wanneer alle economische en politieke macht bij de staat berust, blijft de onderdanen van die staat nog maar één mogelijkheid over, n.l. deze staat slaafs te dienen. * * *
Alle ingenieurs, arbeiders, boeren, ja zelfs geleerden, schrijvers en andere kunstenaars staan in dienst van de regering en indien zij hun plichten niet nakomen of in gebreke blijven de hun door de regering toegewezen taak uit te voe-

ren, kunnen zij beschuldigd worden van plichtsverzuim en sabotage en in bepaalde gevallen zelfs van hoogverraad. Ofschoon in Rusland de criminele rechter in sommige gevallen nog wel eens voor reden vatbaar is, staat het Russische strafrecht over het algemeen bekend als uitermate wreed. Daartegenover staat echter dat royale beloningen een ieder ten deel kunnen vallen, die zich in de ogen van de Russische machthebbers buitengewoon verdiensteHjk heeft gemaakt. 
Indien in Rusland een fabriek goederen van inferieure kwaliteit aflevert, zich niet aan de vastgestelde normen houdt of producten vervaardigt die niet voor direct gebruik geschikt zijn, worden de leden van de directie, de hoofd-ingenieurs, de bedrijfsfeiclers, de assistentbedrijfsleiders en de inspecteurs en opzichters hiervoor verantwoordelijk gesteld. Het afleveren van onvolwaardige producten staat in Rusland gelijk met sabotage en zij die zich hieraan schuldig maken kunnen tot gevangenisstraffen van 6 tot 8 jaar veroorcleelcl worden. Indien bij een en ander echter van opzet sprake is, worden de beklaagden onmiddellijk als saboteurs gebrandmerkt. Voor 26 

* * *
Ook indien een onderneming haar verplichtingen ten aanzien van de staat, een openbare instelling, of ander bedrijf niet nakomt, wordt de directie hiervoor aansprakelijk gesteld en indien tijdens het gerechtelijk onderzoek blijkt dat er sprake is van kwade trouw, worden de cleliquenten tot een gevangenisstraf van minstens 6 maanden veroordeeld, terwijl ook in dit geval hun vermogen geheel of gedeeltelijk geconfisceercl wordt. 
Ook gewone arbeiders en andere werkkrachten stellen zich aan gerechtelijke vervolging bloot, indien zij naar het oordeel van de regeringsambtenaren in gebreke blijven de hun opgedragen taak te vervullen. Indien zij niet op hun werk verschijnen zonder hiervoor een plausibele reden te kunnen opgeven, komen zij in aa.nmerking voor een zogenaamde heropvoeding, wat in feite hierop neerkomt, dat zij gedurende ten hoogste 6 

Verse eieren 
2 voor een kwartje 

Vette kaas 26 et p. 100 gr. De Kapperszaak 
Ook voor vleeswaren het juiste adres. 

van 

C. de Jong�v. KempenVan H ornstraat. 12
L. Kolen == v.h. P. Laus

wordt Maandagmiddag 
om 4 uur 

Weet u wd .... 
Adverteren in ons blad 
is de heste reclame! 

HEROPEND 
in Rechterstraat 28 

Gisteren ontvingen we een niet grote. 
moor prachtige collectie 1· en 2·rij 
costuums uit onze orders 50. dus nog 
van een prima wollen stof en nog tegen 
de verkoopspriJzen van ruim een half 

jaar geleden. 

* 

Dit zijn prachtige costuums. 
waarvan de stof nog onver
valst is en de voering. garens 
enz ven zuivere kwaliteit zijn. 
De prits van deze costuums is 
voor nu bijzonder loog. 

* . \. tha 
·fe ,z.1cu 

de texüe\pos1 1 "erwachte 
s •· echter\t xnoeten w11 

an naar tn e .', weet terugga "erxnengd w1J 'l(atoen .. \kWO\en 01, xne 

Wacht daarom niet met de aankoop van 
Uw nieuwe costuum volg ons advies op 
en profiteer nu van een prachtig kam
garen costuum. met primo pasvorm in 

Verder brengen wij n og 
echte kamgaren en cheviot 
costuums van vlotte coupe 
en degelijk maatwerk in 
prijzen van 

89.- 96.- 79.-
, 

't Is weer 

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

maanden in het bedrijf waar zij werkzaam zijn, moeten werken tegen een lager loon. Dit loon mag niet minder dan 75 % van het normale loon bedragen. 
Andere vergrijpen tegen de arbeidsdiscipline, zoals traagheid, het te vroeg naar huis gaan, het overschrijden van de voor de lunch vastgestelde tijd en luieren zijn eveneens strafbaar als zijnde plichtsverzuim. 
Iedere arbeider die meer clan 20 minuten te laat op zijn werk komt zonder hiervoor een geldige reden te kunnen opgeven, wordt hiervoor beboet met een som die 25,% van zijn halfjaarlijks inkomen bedraagt. Het Hof van Justitie doet de directie van de fabriek of onderneming waar de betrokken persoon werkzaam is, een bevelsch,·ift toekomen, waarin betaling van de vastgestelde boete wordt geeist en hierdoor is (zijn) de werkgever(s) wel gedwongen een deel van het loon van de betrokken persoon in te houden en dit in de staatskas te storten. Wanneer de aldus beboete arbeider andermaal te laat op zijn werk komt, wordt hij tot een gevangenisstraf van minstens 1 jaar veroordeeld. * * *
Het is de plicht van de werkgever om diegenen die bij de vervulling van hun 

taak in gebleke blijven, onmiddellijk aan te geven. Doet hij dit niet, dan stelt hij zich aan gerechtelijke vervolging bloot, niet alleen wegens plichtsverzuim doch tevens wegens medeplichtigheid. 
Afgestudeerden van universiteiten en hogescholen kunnen niet straffeloos een hun aangeboden functie van de hand wijzen. Wanneer zij hun studie voltooid hebben, moeten zij op last van de Russische regering vijf jaar lang in rijksdienst werken, omdat zij "op kosten van de staat gestudeerd hebben." Weigeren zij dit, dan komen ook zij met de rechter in aanraking. Zelfs minderjarigen ontkomen niet aan de lange arm van de gerechtigheid. Op 28 Dec. 1940 werd een "oekase" uitgevaardigd die betrekking had op leerlingen van industriescholen en andere soortgelijke onderwijsinstellingen Vergrijpen tegen de schooldiscipline, spijbelen en ergerlijk wangedrag naar aanleiding waarvan de leerling van school gestuurd wordt, kunnen bestraft worden met een straf van ten hoogste 1 jaar, door te brengen in een arbeidskamp. 

' 
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BELANGRIJK!! 
Hierbij berichten wij U, dat wij 
binnenkort naast ons atelier een 

volledige fotohandel 
zullen openen 

Foto-Atelier Jos. W. de Koning 
Pastoor Erasstraat 1 0 - Boxtel 

Extra Communie-aanbieding 
GEBAKJES gesorteerd 15 et 
SLAGROOMGEBAKJES v�naf 20 et 
ABRIKOZENVLAA TJES 14 et 
SPRITS KOEKJES per 100 gr. 22 et 
BONBONS per 100 gr. 40 et Het stof vliegt er af 

Deze bijzondere kwaliteit 

"Nederland" Overall 
van onverwoestbare stof. dubbel 
gestikt en van soepele en ruime 
correcte pasvorm. 

16 95 /
A. V. d. MEIJDEN �=1�\::•n 

E;:�straat 13 

Bij DE SPA� krijgt U 
1 O 0/o voordeel in 
Sparzegels. .luist 
op de artikelen, 
die U dagelijks 

nodig heeft. 

EEN KLEINE GREEP 
uit onze artikelen 

met 10% VOORDEEL 
in Sparzegels. 

� 
VOOR UW 

MAAL TIJDEN: 
Appelmoes 80 et. 
Bakmeel 40 et. 
Bessensap 42 et. 
Custard 25 et. 
Maizena 19 et. 
PUDDING (m. en z. suike,) 

Vanille 15 cl. 
Room 15 et. 
Amandel 15 et. 
Sinaasappel 15 d.
Citroen 15 et. 
Fran1bozen 15 et. 

Choc. Pudding 
25, 32 cl. 

Puddingsaus 30 cl.
Tom. Puree 40 et. 
Vanille iuiker 5 et. 
Vermicelli 28 et. 
Natuur Azijn 35 et. 
Patent Bloem 32 et. 
Paneermeel 25 cl.
Havermout 26, 35 et. 
Macaroni 25 et. 
Aard. meel 20 et. 
Slasaus 90 et. 
Mayonnaise 80 et. 

per 1 CO gram 

Van. Sprits 26 et. 
Bitt.koekjes 23 et. 
Specu1aas 20 et. 
Marie 18 et. 
IFrou■Ftou,. 30 c:t. 
Varia 20 et. 

� 
EE-'I 

EXTRA-�NOEP.IE: 
E.lo,;al■assorti 35 et. 
Een heerlijke melange van 

uE HEER 

BIJ ELKE GULDEN 

AAN DEZE 

ARTIKELEN DUS 

2 0 SPAKZEGELS 

Zie onze maande
lijkse reclamekrant 

met veel meer 
artikelen. 

kost U niet meer dan ■ 

WAT is er bij 

Klein maar Dapper I 
Door onze tijdige inkopen 
alles nog aan oude prijzen I

zo g l a d  gepolijst is de 
Moderne Huiskamer die in 
onze etalage is geëtaleerd. 
De bekleding van zware wol
moquette gaat jaren mee. 

._------tl 
Een 

• ,,San/or" Overall
• dus krimpvrij gemaakt • van 
dezelfde oersterke stof, geheel
3-dubbel gestikt en met

17.50 versterkte zakken ..... 

IJzersterke 

Onze eerste keus goed is nog 
lager in prijs dan 2e keus 

Compleetprijs 1095.-
• Manchester Broek

Zie etalage Zie etalage 19.95met extra versterkingen

JOS v. d. LAAK 
RECHTERSTRAAT 67 Voor iets aparts naar .... • Grijze Werkjas

van buitengewone kwaliteit

BRILLEN 
F.P.v.Langen 

• Flanellen Hemden
met dubbele borst ..... . 

6.45
Stationstraat 62 

VAK,OPTICIËN Prachtige partij 

Leverancier voor alle 
Ziekenfondsen 

• Hhaki Hemden

Pieter v. d. Brandt 
met sportzakken 

Baroniestraat 48 

poplin-khaki 5.95 satijn-khaki

d:rill-khaki 10.75 
Accountantskantoor van 

H. CUPPEN
Lid: Nederl. Genootschap v. Accountants 

het adres voor LABORATORIUM- en MAGAZIJNJASSEN. 
Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch Dames- en Herenrijwielen 't Is weer 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN * 

ook een mooie sortering 

Kinderrijwielen, Steps 

en Driewielertjes 
"J,11, den 

0 . ,, 
cuevaac 

Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN�RESINK � BOXTEL 

DE BURGEMEESTER. VAN BOXTEL, 
m a a k t b e k e n d :  

dat vanaf heden ter gemeente-secretarie voor belanghebben
den ter inzage zijn nedergelegd, alle stukken, betrekking heb
bende op de door de Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening d.d. 2 Februari 1951, vastgestelde aanvul
ling op de "Beschikking gebieden Aardappelmoeheid" van 5 
September 1950, afdeling P. A., nummer 1421, directie van 
de Landbouw. 

Boxtel, 26 Febr. 1951. 
De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. v. HELVOORT. 

r - - - - - - - -.

1 Speciale �i
anbieding 1

1 BOVENDEERT1 
zeer elegant Damesschoentje met 

1 half hoog of plat hakje in diverse 1 
kleuren, suede of leder 

Inenting tegen Pokken 1 Nu nog voor slechts 1 

1 Op Vrijdag 9 Maart a.s. des namiddags van 3.30 tot 4 uur 
bestaat er gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken 
in het ziekenhuis, Duinendaal 12, alhier. 
De controle op deze inent/ng heeft plaats op Vrijdag 16 
Maart daaropvolgend op hetzelfde uur. 
Dringend wordt verzocht om beide keren de INENTINGS
KAART of bij gebreke hiervan het trouwboekje mede te 
brengen. 

1 

.. -

16.90 en 17.90
Ziet onze etalage. 

- - - - - - ..

De Burgemeester van Boxtel, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

Boxtel, Maart 1951. 

Voor 
Tel. 527 

naar 
V O S Stationstr. 44

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL Blanke geweekte stokvis f 0.65 per 500 gram 
zal op Dinsdag 13 Maart 1951, des voormiddags om 10 uur 
voor en ten huize van de Fam.v. Oers te Esch A 70: Prima zure Haring 7 1/2 cent, enz. enz. 

PUBLIEK VERKOPEN: 
zwaar stamboek-merriepaard, vier gevende dragende koeien, 
graskalf, hoge- en lage kar, ploeg, egge, trenselmolen (de 
Zwaluw), hakselmachine, bascule met gewichten, slijpsteen, 
koperen wasketel, waskuip, spekkuip, drieshooi, roggestro, 
gierkist, gierpomp, stalmest, gier, paardetuig, bietensnijder, 
melkbussen, emmers, aardappelen, voederbieten, kruiwagen, 
takkenbossen, brandhout, 2 kippenkooien en 80 kippen, enz. 
Betaling: Kopen tot en met f 25, - contant, de rest I Oct. 
1951, mits borgen stellende. --------------

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL 
zal op VRIJDAG 9 MAART 1951 des voorm. 11 uur, voor 
en ten huize van de heer L. v. d. Meijden te Boxtel, Pr. Hen
drikstraat 16, wegens verandering in bedrijf en plaatsgebrek, 

OM CONTANT GELD, PUBLIEK VERKOPEN: 
Luxe merriepaard, 4-wielige wagen met patentassen, 2-wielige 
kar met patentassen, volledig luxe paardentuig, hakselmachi
ne, stalmest, electr. wasmachine met wringer, waskuip, grote 
teil, wit emaile keukenfornuis, eikenh. uittrektafel, stoelen, 
dressoir, schrijfbureau, dekenkoffer, ligstoel, damesrijwiel, 
rijtuiglampen, wagenlampen en wat verder te koop wordt 
aangeboden. Bezichtiging een uur voor het begin der ver
koping. 

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL 
zal op Donderdag 15 Maart 1951 des voorm. 10 uur, voor 
en ten huize van de Heer L. v. d. Steen te Boxtel café 
"de Valk", Maastrichtsestraat 35, om contant geld 

PUBLIEK VERKOPEN: 
tafels, stoelen, kapstokken, naaimachine (Dürkopp ), Philips 
Radiotoestel met Pick-Up, veertig gramofoonplaten, ledikant 
met matras, bed, spiegels, borrelglaasjes en 85 bierglazen, 
toonbank met buffet, ijskast, spoelbak, kachels, teil, fornuis, 
handwagen, kruiwagen, timmer- en tuingereedschap, planken 
en hangklok en hetgeen verder te koop wordt aangeboden. 
Bezichtiging op Maan,dag en Dinsdag 12 en 13 Maart 1951 
telkens des nam. van 2 tot 5 uur. 

Houtverkoop De Huisvennen Boxtel 
NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL 

zal aldaar· op Maandag 12 Maart 1951 voorm. 10 uur in 
café H. Nooten, v. S,1lmstraat, voor de Ver. tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
110 koperr uitgezaagde mast, geschikt voor palen, mijnhout 

en timmerhout 1 

r 

8 kopen Larix, geschikt voor opleggers en palen en 16 
kopen eerste dunning voor bonenstaken en latten. 

Aanwijzing. doen de bos.wachters de Heren v. d. Ham en \Beije. '-

Voor de a1s, Plechtige H. Communie 
een ruime keuze in 

Horloges en Sieraden 
ALLES VOORDELIGE PRIJZEN 

F. P. v. Langen, Stationstr. 61 
Uurwerkreparatie in een week klaar. 

""\ 

Moet U met de schoonmaak 

toch aan 'n nieuwe 

Cocosloper of Cocostapijt? 
Koopt dan nu reeds tegen de thans 
nog zeer lage prijzen. 

140 cm breed 11,45 per meter

120 cm breed 10,45 per meter

100 cm breed 8,95 per meter

95 cm breed 5,85 per meter

70 cm breed 5,95 per meter

64 cm breed 3,95 per meter

50 cm breed 3,95 per meter

J.J-�� 
WON I NGI N RICHTING 

_/ 

DURE TIJDEN 
Kies daarom KWALITEIT en LAGE 
PRIJS voor Uw Communie-gebak. 
Slagroom gebakjes 20 et. p. stuk 
Chocolade bollen, goed gevuld 25 et. p. stuk 
Gesorteerde gebakjes 15 et. p. stuk 
Communietaarten vanaf f 2,50 p. stuk 
Koekjes 15 soorten gesorteerd 38 et. p. ons 
Reclame sprits, Jan Hagel en Wilhelmientjes 

50 et. p. l/2 pond 
Alle soorten stuksgoed van 7 tot 20 et. p. stuk 
Luxe broodjes, een sieraad op uw ontbijttafel 

5 cent 
Grote sortering luxe dozen 

en opgemaakte paaseieren 

BESTELT TIJDIG 
ALLES WORDT THUISBEZORGD 

BANKETBAKKERIJ 

A. v. Duren-Schollen
Breukelsrstraat 62 Tel 274 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze coupeuse is MAANDAG 
5 MAART van 9.30 - 12.00 uur 

aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 
Stationstraat 1 1, Boztel, Tel. 420 

Corset•Centrale P. Tilanus. 

KOUSEN en 

SOKKEN- Reclame 
Daar hebben onze klanten op gewacht!! 

Gedurende 14 dagen, 2 t.m. 15 
Maart, geven wij op alle kousen 
en sokken 

5% korting 
Zaterdagmiddag 3 uur hebben 
wij weer goe dkope NYLONS. 

Bovendien ons l 4•daags extra koopje n.l. 

dus 

24 witte overhemdknoopjes 
12 witte schortenknopen 
12 zwarte overallknopen 
12 roestvrije broekknopen 

60 knopen voor 90 cent

J. M. v. Ceel-de Koning
STATIONSTRAAT 22 BOXTEL 
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PAROCHIE-AGENDA 

4e Zondag van de Vasten. 
4 Maart i951. 

Halfvastenzondag. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H. Missen zijn om half 7, kwart vóór 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 als gel. jrgt. voor Ma
rinus van Uden en Cornelia Schones de
huisvr.; kwart vóór 8 gel. jrgt. voor Lam
berdina v. d. Langen berg; om 9 uur gel.
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk .
welzijn der Parochie; z. a. gel. H. Mis
voor Petrus v. d. Velden vanwege zijn
familie; en om half 11 de Hoogmis, gez.
H. Mis voor Wilhelmus Snellaars en
Adriana van Hal de huisvr.
Na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter
verering worden uitgesteld in de kapel
van het H. Bloed.
De propagandisten van de Congregatie
kunnen na de H. Missen het blaadje Ave
Maria afhalen in de sacristie.
Vrijdag 2 Maart l.i. is de Noveen tot
voorbereiding van de plechtige H. Com
munie begonnen.
Vandaag onder de Hoogmis wordt de
Lijdensmeditatie gepreekt door Pater
Venantius.
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
1e schaal voor het seminarie van ons
bisdom; de 2e schaal voor de bizondere
noden van het Episcopaat, welke beide
bijzonder in de milddadigheid van de ge
lovigen worden aanbevolen.
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie.
Dinsdagavond om 8 uur Godsdienstcur
sus voor 18-jarigen.
Woensdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef van
wege de maand Maart.
Donderdai;1avond om 7 uur Lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef.
A.s. Donderdagavond kwart vóór 8 in
het zaaltje op de Burgakker K.A.
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. 11 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
1Jriesterkoor en vlak achter het Priester
koor gereserveerd voor de Communi
kanten.
MAANDAG: om kwart vóór 7 gel. H.
Mis voor Antonius Schellen; z. a. gel.
mndst. voor Johanna Glaudemans-Dan·

kers; om half 8 gel. frgt. voor Wilhel
mina van der Pasch; z. a. gel. H. Mis 
voor Johan de Visser; H. Hartalt. gel. 
mndst. voor Wilhelmina Schellekens-v. 
d. Ven; om half 9 gel. H. Mis voor An
toon Mandos. Hedenavond om half 8
Congregatie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt.
voor Hendricus van Kuringen en Hen
drica van Kasteren de huisvr.; om half 8
gel. jrgt. voor Hendrica van de Pasch-de
Bresser; z.a. gel. mndst. v. Petrus Ghijs
sens; H. Hartalt. gel. mndst. v. Dina v. d.
Brand-de Bever; om half 9 gel. H. Mis
voor Jac. van Vlerken in Indië overle
den; z. a. gel. H. Mis voor Jac. van
Vlerken vanwege zijn vriend Wim Hob
belen. Hedenavond om 8 uur Gods
dienstcursus voor 18-jarigen.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Petrus Ghijssens; z.a. gel.
H. Mis voor Maria Langenberg-Hozen
wol; H. Hartaltaar gel. mndst. voor An
tonius Schellen; om half 8 gel. H. Mis
voor Petrus v. d. Velden; z. a. gel. irgt.
voor Martina van der Pasch; H. Hart·
altaar gel. H. Mis· voor Wilhelmina
Schellekens-v. d. Ven; om half 9 gel. H.
Mis voor de overl. familie van de Lin
den-Werts. Hedenavond om 7 uur Lof
met rozenhoedje en gebed tot St. Jozef
vanwege de maand Maart.
DONDERDAG: om kwart vóór 7 gef.
gez. jrgt. voor Wilhelmina van Horck;
z.a. gel. H. Mis voor Johannes Jasper
Langennans; om half 8 gef. gel. Jrgt.
voor Maria Adriana Eykemans; z.a. gel.
jrgt. voor Petrus Johannes van der Ha
gen; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Martinus Giesbers. Hedenavond om 7
uur Lof met rozenhoedje en gebed tot
St. Jozef.
VRIJDAG: om kwart vóór 7 gef. gez.
jrgt. voor Franciscus Dominicus Bosch;
z. a. gel. H. Mis voor Johanna Maria
van Rooy van der Horst te Esch overle
den; om half 8 gef. gel. jrgt. voor Maria
Adriana Eykemans; z. a. gel. H. Mis voor
Jacobus van Susante. Hedenavond om 7

uur Kruisweg, waarna kort Lof en ver
ering van de relikwie van het H. Kruis
vanwege de Vasten. Om 8 uur H.
Familie.
ZATERDAG: om kwart vóór 7 gez.
mndst. voor Marcellus van Boxtel; z. a.
gel. H. Mis voor Johannes v. d. Akker;
om half 8 gef. gel. jrgt. voor Maria
Adriana Eykemans; z.a. gel. H. Mis voor
Johannes Jac. van Kempen; om half 9
gef. gez. jrgt. voor Maria van Susante
van Dongen.
Vandaag gelegenheid om te biechten van
half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot half 8.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Vandaag gaat de eerste schaal, de "stui
vers-schaal" voor de kerk - de tweede 
voor het Seminarie van ons Bisdom, wel
ke ten zeerste in uw milddadigheid wordt 
aanbevolen. 
Onder de H. Mis van kwart over negen 
zal de vierde LIJDENSMEDITATIE wor
den gehouden. De HOOGMIS is van
daag met volkszang. 
Vanavond is het om zeven uur LOF met 

rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
WOENSDAG-AVOND om half 8 is het 
Lof ter ere van de H. Jozef. 
VRIJDAG des avonds om 8 uur vergade
ring van de H. Familie voor Mannen in 
de kerk. Daarin zal de conferentie ge
houden worden door een Z. E. Pater 
Jezuïet. 
Ook dit jaar zal de nachtelijke Aanbid
ding van Witte Donderdag op Goede 
Vrijdag wederom gehouden worden. Wij 
doen een beroep op alle Mannen van 
onze parochie, om weer in groten getale 
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 be
zet. Men kan kiezen tussen 9 uur des 
avonds tot en met 6 uur des morgens. 
De kaarten moeten ingevuld worden be
zorgd op de pastorie voor 11 Maart, d.i. 
Passie Zondag. 
Woensdagmiddag wordt alhier de retrai
te geopend voor de jongens en meisjes, 
die a.s. Zondag hun plechtige H. Com
munie doen. Deze retraite wordt gegeven 
door twee Eerw. Paters Capucijnen. 
A.s. Zondag - de dag van de plechtige
H. Communie. De H. Mis van 8 uur
wordt als Hoogmis gecelebreerd. De H.
Mis van kwart over 9 begint om half 10.
Tenslotte zij nogmaals bijzonder aanbe
volen de collecte voor de H. Hart-Stich
ting welke elke Zondag aan de kerkdeur
gehouden wordt, ten bate van onze arme
parochianen.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor
overleden vader; 7 uur 1. d. voor Bijzon
dere Intentie; 8 uur 1. d. voor Theodora
Bekkers-Heesemans v.w. de Voortplan
ting des Geloofs; kwart over 9 1. d. voor
Antoon Mandos v.w. personeel P.T.T.;
half 11 HOOGMIS voor Gerdina Schee
pens-Smeekens v.w. Broederschap van
het H. Hart.
In de Wijk-Kapel "DE BURCHT". half
8 1. d. voor geestelijk en tijdelijk welzijn
der parochianen; half 9 1. d. voor over
leden moeder; kwart voor 10 1. d. voor
Bijzondere intentie.
MAANDAG: 7 uur gez. jrgt. voor de
Heer Henricus Bekkers; kwart voor 8 1.
d. voor Petrus Voets-Karssemakers; zij
alt. 1. d. voor Johanna Smits-Zevens; 
half 9 1. d. Johanna v. Rooij-Horsten te 
Esch overleden. 
DINSDAG: 7 uur gef. pl. gez. jrgt. 
voor Thomas v. Alphen en Johanna 
Schellen z. e.; zijalt. 1. d. voor Joke van 
Baast; kwart voor 8 gef. gel. irgt. voor 
Wilhelmus Lemaire en Gertruda Bekkers 
z.e. 1 zijalt 1. d. voor Jacobus v. d. Kerk
hof te Tilburg overl. half negen: I.m.
voor Waltherus Ossenblok.
WOENSDAG: 7 uur 1. m. voor Maria
de Leiier-Fick; zijalt. 1. j. voor Johanna
v. Schijndel-Zwanenberg; kwart voor 8
1. .j voor Theodora v. d. Plas-Kremers;
zijalt. 1. m. voor Maria Kurvers-v. Nis
telrooij; half 9 1 .d. uit dankbaarheid bij
thuiskomst uit Indonesië.
DONDERDAG: 7 uur gef. gel. jrgt.

voor de heer Laurentius v. Lieshout; zij
alt. 1. m. voor Adriana Kerssemakers-v. 
Nistelrooij; kwart voor 8 1. m. voor Jo
hanna Vriens-v. Handel; zijalt. 1. d. voor 
Anna Maria v. d. Boogaard-v. d. Ven; 
half 9 1. m. voor Maria Jacoba v. Weert· 
Karssemakers. 
VRIJDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor 
Mevr. Johanna de Werd-v. Lieshout; zij
alt. 1. m. Petrus Voets; kwart voor 8 1. 
d. voor Franciscus v. d. Velde v. w.
kleinzoon; zijalt. 1. d. voor de afgestor
ven familie Kurvers; half 9 1. j. voor
Adriana Josephina v. d. Langen berg:
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor overleden
moeder: zijalt. 1. m. voor Henricus Pen
nings, kwart voor 8 1. d. voor Marinus
Josephus v. d. Sande; ziialt. 1. d. voor
Cornelis Vissers en Maria v. d. Meiden
berg z. echtgen.; half 9 1. j. voor Marti
nus v. Pinksteren en Cornelia v. d. Aker
z. echtgen.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
ziin der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Adria'1u� v. Eindhoven. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
Schi>IIPkens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Schi>IJekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Jan Cor
ne1i� Schellekens. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Bij
zn"itere intentie. 
VRTIOAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmina 
SchellPkens. 
ZATERDAG: half 8 irgt. voor Engelber
tus v. d. Linden en Hendrina de hsvr. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Frans v. Logten. 
Dinsdaq mndst. voor Hendricus v. Oor
schot. Woensdag mndst. voor Marinus v. 
Grinsven. Donderdag mndst. voor Cor
ni>lia v. Helvoirt. Vriidal!' mndst. voor 
Wilhelmus v. d. Meijden. Zaterdag 
mndst. voor Wilhelmina Olyslagers. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
De H. Missen ziin om 7 uur voor het 
geestelijk en tiidelijk welzijn van de pa
rochie; om half 9 als irgt. voor Ardina 
Petronella Huyberts-van Esch; om 10 
uur de hoogmis als gez. H. Mis voor Jo
annes Wilhelmus Brands vanwege drie 
vrienden. 
Het collecte-bakie gaat v::i"daag voor de 
eieen kerk: daarna OPEN SCHAAL 
voor het Seminarie I wij herinneren aan 
het bisschoooelijk schrijven van het be• 
gin van dit iaar, welke deze collecte zo 
dringend aanbeval. 
Om half 3 "Boete-Lof in de vastentijd". 
Deze week iaarliikse eieromgang in de 
h•mrtschap Kinderbos. 
Deze week komen de kinderen, - die 
a.s. Zondag oncler de H. Mis van half 9
hun Plechtiqe Communie doet, - dage
lijks om half 9 in de kerk ter voorbe
reiding.
De H. Missen gedurende de week:
MAANDAG: om half 8 het irgt. voor
Henricus v. d. Biggelaar en Maria Ca
tharina Vogels de huisvrouw.
Des avonds. om 8 uur· vergadering van

de leden der St. Elisabethvereniging in_ 
de pastorie. 
DINSDAG: om half 8 het mndst. voor 
Johannes Leijten. 
WOENSDAG: om half 8 voor Gustave 
Tilman. Des avonds om half 8 St. Jozef
lof. 
DONDERDAG: om half 8 het gef. jrgt. 
voor Servaas van den Breekel. 
VRIJDAG: om half 8 voor Johanna 
Kruysen-van Mol. 
ZATERDAG: om half 8 het jrgt. voor 
Cornelia van Kasteren-Boons. Des mid
dags is er gelegenheid tot biechten van 
3 tot 4 uur en van 6 tot 7 uur. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Helena Ant. 
Asveld; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.; 
10 uur z. j. voor Willem Bekkers; 3 uur 
Lof, daarna meisjes-congregatie. Jn alle 
H. Missen de te schaal voor het
seminarie.
MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Willem
Witlox; half 8 z. j. voor de Weled. Heer
Godefr. v. Boeckel v. Rumpt; 8 uur I. j.
voor Joh. v. Amstel.
DINSDAG: 7 uur :z. 7e voor Willem
Witlox; half 8 :z. j. voor Catharina Mar
tinus Ha braken; 8 uur I. j. voor Theo
dora Joh. v. Amstel.
WOENSDAG: 7 uur z. 7e voor Willem
Witlox; half 8 z. j. voor Adriaan Aven
donks en Cornelia de hsvr.; 8 uur 1. j.
voor Petrus v. d. Broek.
DONDERDAG: 7 uur z. 7e voor Willem
Witlox; half 8 z. j. voor Ant. v. Giers
bergen; 8 uur 1. j. voor Anna Maria Pe
trus v. d. Broek.
VRIJDAG: 7 uur z. 7e voor Willem
Witlox; half 8 z. j. voor Maria Ant.
v. Giersbergen; 8 uur 1. j. voor Theod.
v. d. Broek.
ZATERDAG: 7 uur :z . 7e voor Willem
Witlox; half 8 z. j. voor Corn. v. Abee
len; 8 uul- I. 7e voor Maria Adr. v. Dijk.
ZONDAG: 6 uur 1. m. voor Mart. v.
Osch te Lieshout overleden, half 8 1. m.
tot welzijn der parochie - onder deze
H. Mis de 1e plechtige H. Communie
der kinderen; om 10 uur :z. 7e voor Wil•
lem Witlox.

In· de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Mart. v. Dijk. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Maria Mart. v. 
Dijk. Woensdag 7 uur 1. m. tot bij:z. int. 
Donderdag 7 uur 1. m. Petronella Frans 
Vingerhoets. Vrijdag 7 u. 1. m. voor Adr. 
v. Hastenberg -J.w. Loe-eind. Zaterdag 7
uur I. m. voor Theo v. Hal v.w. Kerk
eind. Zondag 7 uur I.m. voor Cortains
v. w. de Vlassprei.
Zaterdag nm 5 uur zal enige tijd geluid
worden ter inleiding van het 1e H. Com•
muniefeest.
30e Mart. v. Osch te Lieshout overleden.
Gedoopt: Joh. Corn. Henr. zoon van Jo•
han Schoenmakers-Smulden, Marinus
Corn. Lamb. zoon van Corn. Vinger·
hoets-v. d. Heijden; Joh. Petrlii Ger.
Maria zoon van Frans v. Haaren-Kop•

' pens. 

• 



PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
4e Zondag van de Vasten. 
4 Maart 1951. 

Vandaag is het Zondag "Laetare". H.H. 
Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. Onder de H. Mis 
van half 9 Lijdensmeditatie. Tweede 
schaalcollecte, welke zeer in de mildda
digheid der gelovigen wordt aanbevolen, 
voor het Seminarie. Geen derde schaal
collecte. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Woensdagavond om half 8 Lof ter ere 
van de H. Joseph. Vrijdagavond om half 
8 Oefening van de H. Kruisweg. 
Zondag a.s. zullen de kinderen hun pl. 
H. Communie en Hernieuwing van
Doopbeloften doen. Vóór en na de pl. 
gez. H. Mis van 7 uur zal de H. Com
munie worden uitgereikt voor de gelo
vigen; onder die H. Mis alleen voor de 
Communicanten . 
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. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Anto
nia Wilh. v. Rulo v.w. Br. H. Bern. Ule
coten; 8 uur H. Mis voor Johanna Maria 
v. Roov-v. d. Horst v.w. de buurt.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Antonia
Kuypers te Haaren over!.; 8 uur H. Mis 
voor de bekering der Zondaars. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor lev.
en overl. leden Br. H. Bernardus Uleco
ten; 8 uur H. Mis voor Adrianus v. d. 
Brmrn·en en Cornelia Timmermans hsvr. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Eli
sabeth Megens-v. Wees; 8 uur jrgt. 
voor Johanna Maria van den Akker-Do
leweerd. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Adrianus
van Esch v.w. Br. H. Bernardus van Ule
coten; 8 uur H. Mis voor Petronella van 
de Nosterum v.w. Br. Gel. Zielen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johannes
van Roosmalen; 8 uur H. Mis voor Mej. 
Maria Emerentia Banens. 
Elders: H. Mis voor Hendricus van den
Langen berg. 
Missienaaikring Esch: Opgehaald bij de
uitvaart van Antoinetta van Rulo f 17,08. 
Op!?ehaald bij de uitvaart van de Wed. 
v. Rooy f 7,32.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 4 Maart. Vierde Zondag .van de 
Vasten. Deze middag; om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Woensdag : om 8 uur Lof ter ere van de 
H. Jozef.
Donderdag: om 8 uur Lof
Vrijdag: om 8 uur oefening van de H.
Kruisweg. 
Zaterdag: om 8 uur Lof.
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de •
overleden leden der familie Windstosser. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Gerar
da Schapendonk; om half 8 voor juf
frouw Baenens. 
VRIJDAG: om half 8 jaargetijde voor
Hendrikus van de Wij.deven en Hendri
ka Verhoeven, de echtgenote. 

WEERPRAATJE 

Windveren zijn ijswolken 
HET WEERSCHIP "CIRRUS" ER

NAAR GENOEMD. 

(Van onze weerkundige medewerker). 
Ook al kent U lang niet al de juiste be
namingen van de verschillende wolken
soorten, toch zullen de zeer hoge witte 
windveren, die soms tegen een sterke 
blauwe achtergrond afsteken, ll niet on
bekend zijn. De wolken die in onze 
dampkring voorkomen, worden in drie 
groepen verdeeld en wel: de lage wol
ken (tot een hoogte van 2500 meter), de 
middelbare wolken (van 2500 tot 5000 
meter) en de hoge wolken, op hoogten, 
die varieren tussen de 5000 en 10.000 
meter. Over deze laatste groep willen 
wij in dit artikel enige bijzonderheden 
vertellen. Tot deze groep van hoge wol
ken behoren de "CIRRUS" of windve
ren, de "CIRROSTRATUS" of witte 
ho!?e, melkachtige wolken en de "CIR'. 
ROCUMULUS", hoge en veelal zeer 
fijne draden of witte vlokken, ribbels, in 
het kort fijne schapenwolkjes. 
De CIRRUS-wolk bestaat evenals de 
beide andere soorten geheel uit ijskris
tallen. Deze ijskristallen worden door de 
zeer grote windsnelheden, die er op deze 
hoogte dikwijls voorkomen (vaak boven 
de 200 km per uur) in lange banden en 
slierten door de wind voortgejaagd, van
daar de naam "windveren". Dit wil niet 
zeggen, dat er dan na één of twee dagen 
ook aan de grond een harde wind zal 
optreden, al duidt het in de regel wel op 
de aanwezigheid van een depressiecen
trum in onze naaste omgeving. De ijs
kristallen waaruit deze groep van wolken 
bestaat, kunnen zich alleen ontwikkelen 
bij temperaturen onder het vriespunt en 
zoals wij op onze voorafgaande reisjes 
door de atmosfeer al gezien hebben 
komen op deze hoogte temperature� 
voor van -30 tot -50 gr. C. Een der 
Nederlandse Weerschepen is naar deze 
bekende ijswolk genoemd, n.l. de "CIR
RUS". Nu moet U zich de ijskristallen 
die gezamenlijk de ijswolk vormen, niet 
als dikke ijspegels voorstellen. Hun af
metingen zijn niet groter dan enkele mil
limeters. Geen dezer ijswolken is zo dik, 
dat zij schaduwpartijen geeft. Neemt de 
wolk toch in dikte toe, zo dat de zon 
als door een matglas zichtbaar wordt 
dan kriigen wij met een andere wolken'. 
soort te doen, n.l. met AL TOSTRA TUS 
die tot de groep van de middelbare wol� 
ken behoort. Cirrus- en Cirrocumulus
wolken zijn in de regel niet zulke slech
te voorboden als de melkachtige Cir
rostratus-wolk. Wanneer bij een heldere 
hemel een denressie ons land nadert, dan 
verraadt deze zich eerst door de hoge 
ijswolken en bij voorkeur door genoem
de Cirrostratus. Deze wolk heeft nog 
een tweede bijzonderheid n.l. de kringen 
om zon en maan, die de zon er in tovert 

en welke veelal een slechter worden van 
het weer, n.l. regen en wind tot gevolg 
hebben, al is dit geen vaste regel. De de
pressie, waaraan deze ijswolken vooraf
gaan, kan nog ten zuiden of ten westen 
van ons land passeren, waardoor het 
regengebied ons land juist niet bereikt. 
Wij zien dus, dat de groep van hoge ijs
wolken een vingerwijzing kan zijn om 
het weer in de komende 24 uur te voor
spellen, wanneer men b.v. met vacantie 
is of op een plaats, waar men niet in de 

• gelegenheid is om een weerbericht te
horen of te lezen. Houdt ll vooral de 
genoemde Cirrostratus (witte, melkach
tige, egale ijswolk) in het oog. Neemt 
deze binnen enkele uren toe, zo dat de 
zon er in schuil begint te gaan en kruipt 
de wind daarbij naar zuidelijke richtin
gen. dan kunt U met vrij grote zeker
heid, veelal reeds binnen enkele uren, 
reP-en verwachten.
Kijkt ll in Uw vrije tijd ook eens naar
de wolkenhemel. Iedere wolk heeft zijn 
betekenis en...... aan de wolken kent 
men het weer, niet alleen voor het ogen
blik, maar in vele gevallen ook voor wat 
het in de naaste toekomst zal brengen. 
Nederland is rijk aan wolken en is er 
door bekend. Hun, die er meer van wil
len weten, raden wij aan een W olkenatlas 
aan te schaffen, waarin alle soorten wol
ken staan afgebeeld. 

(Nadruk verboden). 

EEN PRAATJE OVER SNURKEN ... . .  . 
Er zijn altijd weer mensen die bij hun 
dokter raad komen vragen over het 
snurken. 
Zo hebben ook al verschillende lezers 
gevraagd of ik over dit onderwerp eens 
iets wil schrijven. Gelukkig is de tot nu 

toe schaarse literatuurbron betreffende 
het snurken onlangs rijker gaan vloeien, 
omdat er belangwekkende onderzoekin
gen over het slapen zijn gepubliceerd, 
waarin ook het hinderlijke euvel van het 
snurken behandeld is. 
Allereerst zullen we nagaan waar het 
verschijnsel snurken, wetenschappelijk 
ge§Proken, uit bestaat. Dit is dan het 
geluid dat tot stand komt wanneer het 
palatum molle, of wel weke gehemelte, 
gaat trillen bij het langsstrijken van de 
ingeademde lucht. Meestal heeft dat 
plaats wanneer de mond geopend is, 
hoewel het, naar een ieder wel weet, ook 
kan gebeuren dat gesnurkt wordt bij ge
sloten mond. 
Het weke gehemelte is dat gedeelte van 
het dak der mondholte waarin zich geen 
hard beenweefsel bevindt, zoals in het 
harde gehemelte het geval is. Het weke 
gedeelte bevindt zich achterin de mond, 
terwijl het harde stuk meer naar voren 
gelegen is. Het is een dubbele slijmvlies
laag, die spierbundels bevat; door mid
del van die spieren kan beweging plaats 

. hebben, zo kan bijv. de huig, het be
kende aanhangseltje van het weke ge
hemelte, door spierwerking omhoog 
worden getrokken. 
Wanneer de spieren ontspannen zijn, 
zakt het zachte gehemelte omlaag en in 
die slappe toestand kan het gemakkelijk 
in trilling geraken wanneer er lucht langs 
strijkt. Maximale ontspanning nu heeft 
plaats bij diep slapen, vandaar dat juist 
dan het verschijnsel van snurken op
treedt. 
De nieuwe onderzoekingen over het ge
heimzinnige proces van het slapen heb
ben o.a. aan het licht gebracht, dat het 
slaaptype, waartoe men behoort, in hoge 

mate bepaalt of men al of niet tot snur
ken neigt. 
De goedmoedige, gezellige evenwichtige 
mensen, die graag lang slapen, slapen 
meestal diep en ontspannen. Zij snurken 
er lustig bij. De sportieve, opgewekte 
typen hebben weinig slaap nodig, maar 
zijn 's morgens direct fris en levenslus
tig, omdat hun kortdurende slaap inten
sief en verfrissend was, ook zij snurken 
met animo. 
Een derde groep mensen echter, die tot 
het overgevoelige, nerveuse type be
hoort, zijn om, zo te zeggen beroeps
slapelozen, zij kunnen zich 's nachts ook 
niet voldoende ontspannen, slapen op
pervlakkig en snurken niet. 

P. B. 

Arbeidsbureau Boxtel 
VRAAG: Arbeiders voor Nederlandse 
steenkolenmijnen, landarbeiders, land
bouwerszonen voor Z. Limburg, leerling 
wasserijknecht 14-17 jaar, leerjongens 
voor vleeswarenfabriek, aankomende 
krachten voor schoenindustrie, aank. 
electriciën. meisjes voor wasserij, schoen
fabriek, lederwarenfabriek, en textielfa
briek, kookster. 
AANBOD: l.i. drukker, grondwerker, op
perlieden, schilders, bankwerkers, con
structiebankwerker, bakker (brood- en 
banket), broodbezorger, chauffeurs, ver
tegenwoordigers, mannelijke en vrouwe
lijke kantoorkrachten, gezelschapsdame. 
huishoudster, winkeljuffrouw. 

DENKSPORT 
HORIZONT AAL: 1. voorjaarsjas, 5. hoornachtige huid verharding, 
8. geestkracht, 11. vluchtige stof, 13. dwaas, 14. mannetjesbij, 16. leng
temaat, 17. boze geest, 19. deel v. d. mast, 20. vallei, 21. telwoord, 
23. overzetveer, 24. part, 26. uitgedroogd, 27. deel v. d. boom, 28.
spier, 31. gierigaard, 34. proper, �5. schuw (Jagersterm), 37. rustend 
(v.e. predikant), 39. vuurpijl, 41. wederk. voorn. woord, 42. deel v. d. 
week, 44. wiel, 45. deel v. e. toneelstuk, 46. inkomst, 49. kalmte, 50. 
toespraak. 
VERTICAAL: 1. steekwapen, 2. keukengerei, 3. voorzetsel, 4. ijzeren
haak, 5. kippenproduct, 6. plechtige gelofte, 7. dwingeland, 9. larf van 
de langpootmug, 10. uitstralende warmte, 12. reeds, 15. slede, 17. bijw. 
v. tijd, 18. ontkenning, 20. stekel, 22. planteqfamilie" 23. speelgoed,
25. verfsoort, 29. achting, 30. begin van een wedstrijd, 31. eind v. e.
oorlog, 32. rijtoer, 33. boomsoort, 36. bloem, 38. moeder, 40. boterton, 
41. soort onderwijs, 43. vermoeden, 45. hertensoort, 47. deel v. d.
Bijbel, 48. Doctor (afk.). 

Oplossing vorige Puzzle 
HORIZONTAAL: 1. pook, 5. goot, 9. protest, 12. al, 14. krans, 15. te, 
16. Bob, 18. Ako, 19. vod, 20. arena, 22. elite, 24. religie, :26. neg,
27. tra, 29. decreet, 33. hoera, 35. Erato, 37. een, 38. hen, 40. lam,
41. Ir., 42. Hilde, 44. me, 45. goeierd, 47. peer, 48. rail.
VERTICAAL: 2. op, 3. ork, 4. koraal, 5. genoeg, 6. Oss, 7. O.T., 8.
rabat, 10. tak, 11. pedel, 13. lor, 15. tof, 17. bereden, 19. viertal, :21. 
neger, 23. liter, 25. Ier, 28. sheilc, 30. cahier, 31. eender, 3:2. zomer, 
34. oer, 36. tam, 39. Eli, 4:2. hoe, 43. era, 45. ge, 46. dJ.
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Parochie::Retraite 
in de Parochie van St. Petrus 

1950 was het Heilig Jaar voor 
Rome en alle Rome-bezoekers: in 
1951 kan men overal ter wereld 
de Jubilé-aflaat verdienen. 
Klonk het vorig jaar de wens en 
verwachting: 
Ieder katholiek make zich klaar 
voor een retraite in het Heilig 
Jaar. 
Jaar, met nog meer aandrang kan 
het nu herhaald worden. 
Er komt voor Boxtel, voor de pa
rochie St. Petrus, een massale re
traite, waaraan iedereen kan 
meedoen, jong en oud, arm en 
rijk, eenvoudig en geleerd. Alle 
parochianen worden opgeroepen 
om van 1 April af tot 2 Juni mee 
te doen aan de Parochie-retraite. 
Dit moet een herkerstening zijn, 
ee·n geestelijke hernieuwing. 
De Parochie krijgt een schone 
beurt. 
Zeker er zijn, God zij dank, on
der ons nog consequente, nog 
hele katholieken. Ook helaas 
vele halve, minder dan halve. 
Dat moet veranderen. 
Er bestaat onder onze katholie
ken een gevaarlijke verwoesten
de ziekte, die als een voortdurend 
voortschrijdende besmetting alle 
christenen dreigt aan te tasten, 
een geestelijke verlamming. Er 
bestaat hiertegen een middel. een 
afdoend middel, een retraite, een 
parochie-retraite. 
In 1929 aan het einde van het 
Pauselijk Jubeljaar gaf Paus Pius 
Ja;• ·~een-· wereldbrief uit, een 
prachtige encycliek over het nut 
en de betekenis van de retraite. 
De Paus prijst vooral zulk een 
retraite aan om de Godsdienst
kennis te verdiepen een echt 
strijdbaar christendom te ver
wekken. 

"Schitterend, zo zegt deze Paus
vol vreugde, schitterend is deze 
dageraad van hemelse goederen, 
dien de volle dag spoedig vol
gen zal en bekronen."

* * *

,Deze "dageraad van hemelse 
goederen" breekt spoedig aan 
voor onze Parochie. 

Nog eens: 

De Mater Amabilisschool 
Twaalfhonderd me1s1es in de gemeente 
Boxtel zijn op een goede dag verrast met 
een persoonlijke "herderlijke" brief over 
de Mater Arnibilisschool. Ze werden 
even wakker geschud. De levensschool 
voor het oudere meisje diende zich aan 
met haar mooi aantrekkelijk program. 
Vele meisjes gaven gehoor aan deze 
wekroep. 
Reeds honderd en vijftig meisjes van alle 
rang en stand, van haast wel elke leef
tijd gaven zich op voor deze school van 
de . levensroeping. 
Moeders kwamen 'ns praten. Meisjes 
moesten nog afspraakjes maken met 
vriendinnen. Het ging van huis tot huis. 
Velen nog die wijfelen, die de "kat 'ns 
uit de boom willen kijken". 
Het program ligt hun wel. Ze zouden 
wel willen, doch ze durven nog· niet. 

. De eerste grondslag is gelegd! 
De school zal in elk geval in September 
starten. Het Bestuur en Leidsters kunnen 

· nu rustig verder werken.
Deze eerste aanzet was noodzakelijk
om het Rijk, de Regering te overtuigen
van de noodzaak tot stichting van zulk
een school in Boxtel. De subsidieaanvra
ge kan in zee gaan.

• Zijn wij tevreden?
Neen eigenlijk nog niet! Twaalfho�derd
meisjes tussen J7 jaar en goed 30 jaar,
en slechts 150 leerlingen, die zich defi
nitief hebben gemeld.
Procentsgewijze is dit toch nog te wei
nig. U kunt ,zich nog aanmelden.
Doch wacht niet te lang.
Voor de goede voorbereiding is een
spoedige aanmelding echt gewenst.
Ziehier nog enige inlichtingen:
De_ Mater Amabilisschool begint in Sep
tember dit jaar! De groenen of klassen
bestaan uit ongeveer twintig meisjes. De
meisjes mogen zelf zulk een groep vor•
men. Het is immen de school van de
vrijheid.. 
U moet echter • wel zo ongeveer met
twfntfa meisjes zijn.

Op de laatste dag van Maart, 
onder de schutse van de grote 
Kerkpatroon St. Jozef komen 
drie Paters Capucijnen in onze 
Parochie om haar een schone 
beurt te geven. De handen uit 
de mouwen, barrevoets trekken 
ze negen weken lang door Box
tel om de grote schoonmaak te 
houden in dit Jubeljaar. 
De Paters beginnen met de Ie 
week huisbezoek te doen in de . 
eerste wijk. Huis aan huis wordt 
bezocht. De parochie wordt in 
zes wijken verdeeld van onge
veer gelijke grootte. 
Wanneer de eerste week, de Ie 
wijk bezocht is, komen deze men
sen de volgende week in retraite 
en wordt tegelijk de 2e wijk be
zocht. 
In het verenigingsgebouw op de 
Burgakker zal een aparte kapel 
worden ingericht, waar 's mor
gens om half 7 de H. Mis wordt 
gelezen voor allen van die wijk. 
's Avonds zijn er elke dag van 
die week 2 oefeningen één om 7 
uur en één • om half 9 voor de 
volwassen mannen en vrouwen 
samen. 
's Morgens om 9 uur is er een H. 
Mis en oefening voor degenen 
die 's morgens niet kunnen. 
Voor de jongeren - jongens en 
meisjes van 14-18 jaar wordt 
rond Hemelvaartsdag een aparte 
retraite gegeven. 
In de Pinksterweek zal de wijk 
Hal aan de beurt komen. Deze 
zullen hun oefeningen krijgen in 
de kapel van St. Charles bij de 
Witte Paters. 
Ook in het Jeugdhuis in de 
Nieuwstraat zal een kapel wor
den ingericht voor de wijken die 
daar dichterbij gelegen zijn. 
Ge ziet het is een groots werk. 
Het Jubeljaar 1951 zal een zegen
en genade-rijk worden voor 
Boxtel. 
Bereidt U er reeds op voor en 
bidt voor het welslagen. 

Tot volgende keer. 

Het is opvallend dat zoveel oudere meis· 
jes die reeds een tijdlang verkering heb
ben naar deze school komen. Ze be
seffen, beginnen te beseffen, dat de op
bouw van 'n gelukkig huwelijk en gezin 
aanhen eisen stelt, waaraan ze nog niet 
_voldoen. Grappig is hetgeen is gebeurd, 
niet hier, dat een jongen zijn meisje 
kwam aanmelden. .,Hij vond dat zijn 
meisje er naar toe moest". 
"Ik wil later een flink vrouwtje hebben 
die het thuis gezellig weet te maken". 
"Was er voor ons jonge mannen, ook 
maar zo'n school?!" 
Zo'n groepje van twintig meisjes kan 
zelf ook voor een groot deel de lesuren 
bepalen. Natuurlijk moet rekening ge· 
houden worden met de mogelijkheden. 
Zoals U reeds weet kunt U een middag· 
cursus volgen. In één middag per week 
bent U dan klaar. Bijvoorbeeld van 2 
tot 6 uur. Met zo'n middagcursus kunt 
U het driejarig program in anderhalf 
jaar afwerken. 
Deze middaggroepen eindigen dus niet 
In April van het volgend jaar, doch gaan 
het hele jaar door. 
Vooral voor de ouderen die van plan 
zijn binnenkort te trouwen is dit een 
prachtkans. 
Voor de fabrieksmeisjes hopen we nog 
een aparte regeling te treffen. 
Laat vele meisjes zich opgeven die werk· 
zaam zijn op het fabriek. 
De avond-cursussen duren 3 jaar. 
Zij beginnen om ongeveer half 8 en 
werken tot 's avonds half 10. 
De meisjes die samen een groep vormen 
van twintig kunnen zelf een beetje hun 
avonden uitzoeken, waarmee zo veel mo• 
gelijk rekening zal worden gehouden. 
Elk meisje krijgt zijn lessen gedrukt mee 
naar huis in een mooie map om te be• 
waren en later nog eens te herlezen. 
Beste meisjes, talmt niet langer doch 
geeft je zo spoedig mogelijk op bij on• 
derstaande adressen : 
Zr. A. v. der Meyden, Clarissenstraat 17; 
J. v. Haeren, Clarissenstraat 71
C. v. d. La;ir-Susante, Breukelsestr. 32;
N. Krekelberg, p.a. fam. v. d. Broek,

Baroniestraat 39;
M. v. d. Ven, Rechterstraat 12;
H. v. d. Laar, Molenstraat 92.

Plaatselijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Heden, Vrijdag 9 Maart, zal er om 7 uur 

- n.m. een openbare raadsvergadering wor
den gehouden ter behandeling van een 
vrij omvangrijke agende. Deze ver• 
meldt o.a.: 
Een voorstel tot subsidieverlening aan 
de onlangs opgerichte Mater Amabilis
school; een voorstel tot een bijdrage in 
de kosten van een cursus voor een groep 
KAB•leden, die in onderneming en orga
nisatie het voormanschap op zich kunnen 
nemen; voorts het voorstel om aan de 
plaatselijke emigratiecommissie een sub• 
sidie van f 200,- toe te kennen. 
Vervolgens een aantal voorste\len tot 
verbetering van schoolgebouwen, tot en· 
kele grondtransacties en tot wijziging in 
de gemeentebegroting. Ook zal de veel• 
besproken voorgevelrooilijn in de Rech· 
terstraat nog eens onder de loupe ge· 
nomen worden. 

VOORBEREIDING 
H. BLOEDPROCESSIE.
Het werk-comité verzoekt de deelneem· 
sters van de groep "Klaagvrouwen" 
Maandag 12 Maart tussen 8 en 9 uur 
's avonds de costuums te komen passen 
op Duinendaal. 

GEREPATRIEERD. 
Met het troepentransportschip "Nelly" 
20 Maart te Amsterdam aankomend, zal 
Sldt. J. A. Voets, Hertogenstraat 20, 
repatriëren. 
J.I. Woensdag arriveerde met het passa·
giersschip "v. Oldenbarneveld" A. J. 
Karssemakers, Mijlstraat 6. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 27 Februari tot en met 5 Maart 1951 
GEBOREN: Renée M. E. M. dochter 
van K. M. Oliva en A. Fr. A. Cox, De· 
ken de Wijsstraat 1 - Johannes H. M. 
zoon van J. J. van Geel en G. P. Claas· 
sen, Stationstraat 56 - Wilhelmina M. 
J. en Maria G. J., dochters van H. M. v.
Nunen en J. E. Hoenselaars, Oirschotse•
weg 1 - Hendrikus G. M. zoon van M.
H. v. d. Langenberg en H. J. Smits, van
Rijckevorselstraat 6 - Lucien J. zoon
van M. L. Nelen en J. C. Withagen, 
Breukelsestraat 43b - Johannes A. I. 
zoon van J. M. Schouten en J. G. H. 
Blom, Hertogenstraat 8 - Johannes A. 
Fr. zoon van A. van Essen en C. M. 
Ederveen, Hal 2 - Cornelia H. dochter 
van J. W. van Oorschot en H. Voogd, 
Boomstraat 4 .,... Antonius A. M. zoon 
van M. v. d. Nosterum en E. B. van 
Kasteren, Munsel 26. 
ONDERTROUWD: Johannes Cornelis 
van der Schoot en Albertha Maria Gie· 
zen - Franciscus Josephus Cornelis Ap· 
peldoorn en Anna Maria van de Nos· 
trum - Johannes Joseph van den Broek 
en Wilhelmina Maria Bergman. 
GEHUWD: Henricus Maria Schouwe
naars en Adriana Maria Josepha de Laat 
- Gerardus Theodorus op 't Hoog en
Adriana Maria Timmermans - Antonius 
Johannes Marinus van den Oetelaar en 
Henrica Carolina Theresia van de Laak. 

Wie kaart er mee? 

Voor de Missie overzee l 

De Missie-Naaikring experimenteerde 
als Thuisfront. 

Wat is zo'n kaartwedstrijd toch typisch! 
Als liefhebberij synoniem is aan sport, en 
omgekeerd sport aan liefhebberij, dan is 
kaarten toch wel sport bij uitnemendheid. 
Hersengymnastiek! 
Wij hadden geen toezicht op het spel, 
zo moesten we bekennen op een vraag 
van iemand, die ons aan diverse tafeltjes 
had gezien doch geobserseerd hebben we 
de kaarters, en de -sters nog wel 't meest, 
Hadt ge die oude dame moeten zien, hoe 
serieus zij zich met het spel bezig hield, 
één ernst al ernst! En hebt U nooit een 
"gebalde" damesvuist gezien? Nu, wij 
wel! Kostelijk! 
Zij speelden dan ook niet om de "Kei• 
zer z'n baard", en toch, het ging niet om 
de knikkers, maar om het spel. De 
"knikkers" moesten in de pot van de 
Missie-Naaikring ! 
Wel, wel, wat hebben die dames van de 
Missie•Naaikring een succes gehad met 
de opzet van die kaartavond. 
Eerstens een overgrote deelname - de 
foyer van de Ark was eigenlijk te klein 
voor de 100 kaartspelers - en dan de 
opbrengst, want er kwam veel in de pot. 

Alles bijeen gaf deze kaartavond een 
resultaat van 333,87 gulden. 
Of de Missie-Naaikring nog meer van 
zulke avonden zou willen organiseren? 
Het is wel al te leiden uit de intentie om 
de Missie-Naaikring voor de Boxtelse 
Missionarissen tot een maximum produc• 
tief te maken_ Na de prijsuitreiking gaf 
kapelaan Verhagen een en ander te ver
staan. 
Nu, wij durve,n bij voorbaat wel succes 
te voorspellen, want dezelfde deelnemers 
die j.l. Zaterdag zo blijmoedig 1rnn kaart
verlies offerden "in de pot voor de Box
telse Missionarissen" doen het graag nog 
een keer over. 

Uit een toespraak van z. H. de 
Paus: 
...... zonder twijfel is er moed no
dig - in alle tijden, maar meer 
dan ooit in onze tijd - om stand
vastig te weerstaan aan de dui
zend bekoringen van genoegens, 
van genietingen, van eigenliefde, 
van gemakzucht. die, ook wan
neer zij niet tot luxe worden, toch 
het behoorlijk noodzakelijke te 
boven gaan ...... 

Gesprek aan het kerkportaal 
Langzaam en nauwkeurig herhaalt hij, 
terwijl hij nauwlettend de as van zijn 
sigaret tipt: ,,het huwelijk...... is ...... 
een blijvend Sacrament. -
Dus alles wat daaruit voortvloeit, het 
gevolg is, staat onder invloed van Gods 
genade!?" 
Vragend kijkt hij mij aan, ,,dus alles, 
mijnheer kapelaan?" 
"Ja, ook de huwelijksbeleving, ook de 
verzorging en opvoeding van de kin· 
deren. 
,,Dus eigenlijk staan man en vrouw, 
vader en moeder, voortdurend onder in· 
vloed van God's genade, als ze goed· 
ch_riscelijk leven?" 
,,Ja, natuurlijk''. 
,,Daar heb 'k nog nooit aan gedacht!" 
zegt hij hartgrondig. .,Dan zijn ze dus 
eigenlijk genade-uitdelers in hun huwe· 
lijk en gezin". 
.,Ja, dat is zo!" 
Zij zijn genade·uitdelers. Als vader en 
moeder in staat van genade zijn, mogen 
zij ook genaden uitdelen aan hun kinde· 
ren. Ge weet toch nog wel uit de Bijbel• 
se Geschiedenis - van vroeger - hoe· 
veel waarde de kinderen hechten aan de 
zegen van hun vader. 
De Aartsvaders in het Oude Verbond 
hadden de macht om te zegenen. 
De vloek van de ouders, dat was iets 
verschrikkelijks. 
De ouders hadden de macht om te zege
nen en te vervloeken. 
Ook nu nog hangt het van de ouders af 
of het kind gedoopt zal worden of niet. 
De ouders zijn verantwoordelijk of het 
kind de Sacramenten ontvangt, of het 
kind 's Zondags naar de kerk gaat. 
Zij zullen daar later rekenschap voor af 
moeten leggen. De ouders mogen het 

kind zegenen. God staat daar achter. 
Het is een schoon christelijk gebruik om 
de kinderen een kruisje te geven voor 
het slapen gaan, Dat kruisje heeft grote 
waarde. Ook de kinderen snappen dat. 
'k Denk hier aan een mooi verhaal dat ik 
eens las. Luister maar eens: 
't Gebeurde met een bisschop, op een 
van zijn rondreizen voor het toedienen 
van 't Vormsel. Hij had zijn intrek ge· 
nomen op het kasteel van een deftige, 
adelijke familie. 
Na het avondeten bleef heel het gezin 
praten met de hoge gast. Intussen werd 
het jongste kind, een jongske van vier en 
een half jaar, erg moe en wou graag 
gaan slapen. 
"Mama, ik heb zo'n slaap!? Geef me 'n 
kruiske, ik wil naar bed ..... -" 
"Ja, jongens...... maar we hebben nu 
een bisschop hier. Hij zal je een kruiske 
geven". Vriendelijk haalde de bisschop 
het slapend ventje naar zich toe en gaf 
hem 'n kruisje en legde zijn hand op het 
blonde krullenkopje. - Schuchter schoof 
hij van de bisschop weg. Opeens had hij 
geen haast meer ...... met een vuurrood 
gezichtje kwam hij naar z'n moeder toe, 
schuw kijkend naàr die grote bisschop. 
Hakkelend kwam 't er toen uit: ,,Mama. 
zo moet 't niet! - Zo geeft gij gewoon• 
ltjk geen kruiske. Mama, geef me nog 
een ander kruiske?! 
Lachend kijkt de bisschop toe. De kleine 
haalt panuantig 't wijwaterbakje. Moeder 
tekent met wijwater een kruisje op zijn 
stralend voorhoofd je: .,God zegene en 
God beware je in de Naam ........ . 
Wel te rusten, kleine jongen, en ze kuste 
haar kind, dat nu blij met z'n moeder 
naar het donzige bed toe huppelde ...... 
Zie, dat is echt christelijk! 

Hoe Canada er uitziet 
van de gebergten ligt aan de Stille• 
Oceaankust; naar het binnenland zijn er 
veel zachte glooiïngen en valleien, waar 
het klimaat deze plaatsen geschikt maakt 
voor fruitteelt. Canada is een land waar heel Nederland 

wel 300 keer in kan. Toch heeft het 
maar weinig inwoners meer dan ons 
landje. En het is wel waar dat uitge
strekte streken zo goed als onbewoon· 
baar zijn en alleen maar doorgetrokken 

, worden door Eskimo's en pelsjagers, toch 
is het duidelijk dat hier nog plaats is 
voor millioenen mensen. 
Het land is, van Oost naar West geme• 
ten, 5000 kilometer breed. Dat is niet 
voor te stellen. Men reist er met de 
snelle Canadian Pacific•trein 5 volle 
dagen over om er dwars doorheen te ko· 
men, als men dag en nacht doorreist. 
Meer dan de helft van het land is meren· 
gebied, enorm grote, minder grote en 
kleine, honderden bij elkaar. Dit meren· 
gebied, dat het midden van Canada be· 
slaat, is voor het grootste gedeelte niet 
het bekende landbouwgebied, want waar 
in Canada water is, is nog geen land
bouwgrond zoals in ons polderlandje. 
Het merengebied is bijna helemaal een 
streek bedekt met bossen van naaldhout 
- dennen, sparren en pijnbomen - en
het zijn deze bossen die Canada gemaakt
hebben tot de grootste hout· en papier·
leverancier van de wereld. In dit gebied
is het ook, op de grens tussen Canada en
de V.S., waarin de beroemde Niagara·
waterval ligt.
Deze naam is er aan gegeven door
de Indianen en betekent: ,,Donderende
wateren". Het is ook geen wonder dat
ze hem zo noemden, want het water valt
er in ontzaggelijke massa's 47 meter
naar beneden. De hele . waterval, in 
tweeën gesplitst door een klein eiland, is 
meer dan een kifometer breed. 
In het noorden van het merengebied 
wordt veel nikkel, koper, goud en zilver 
gevonden dat ook volop gedolven wordt, 
omdat de vele meren en stromen er 
goedkope kracht leveren voor electrische 

machines, installaties en licht. 
Meer zuidelijk bij de gróte meren en 
rechts en links hiervan als U de kaart 
bekijkt, liggen de uitgestrekte laaglanden 
die de graanschuur van heel de wereld 
heten. Dit omslaat hoofdzakelijk het zui· 
delijk deel van de provincies Quebec, 
Ontario en Manitoba. Hier is de grond 
opperbest. Voor meer dan de helft ook 
nog begroeid met bossen, maar dit komt 
alleen hiervandaan, dat er nog altijd niet 
genoeg mensen zijn om de bossen te 
rooien, de grond te ontginnen en voor 
landbouw in gebruik te nemen. 
Voorbij dit merengebied naar het Wes• 
ten, liggen de grote prairies, in het noor· 
<lelijk prairiegebied bedekt met bossen, 
in het zuidelijke bestaande uit eindeloze 
grasvlakten. Wat van dit gebied grenst 
aan de meren, is ook buitengewoon 
vruchtbaar en geschikt voor landbouw 
en veeteelt. 
Waar het prairiegebied niet grenst aan 
de meren, maar langzamer hoger wordt 
en opstijgt naar het beroemde, - woeste 
rotsgebergte van West·Canada, daar is 
de prairie minder vruchtbaar en is deze 
nog het uitgestrekte jachtgebied op elan• 
den en bisons. 
Behalve het merengebied, het landbouw· 
gebied en de prairies, biedt Canada nog 
de zo juist genoemde gebergten in het 
Westen langs de kust van de Stille 
Oceaan, en verder nog een eindeloos 
aantal eilanden langs de Ijszee en langs 
de Atlantische Oceaan. 
De hoge gebergten in het Westen be• 
slaan een gedeelte van de provincie AJ. 
berta, en heel de provincies Columbia en 
Yukon. De hoogste bergketens gaan er 
tot over de 3000 meter hoog en er zijn 
14 afzonderlijke toppen van over de 
4000 meter, waarvan er twee zelfs boven 
de 6000 meter gaan. De hoogste kant 

De taal van Canada is voor alle provin· 
cies behalve Quebec, Engels. In de pro• 
vincie Quebec, die overwegend katholiek 
is omdat de bevolking ervan bijna geheel 
van Franse oorsprong is, wordt daarom 
ook de Franse taal gesproken. Juist in 
deze provincie liggen ook de grootste 
steden, namelijk Quebec en Montreal. 
De laatste heette, voor dat Canada En· 
gels was Mont·Royal d.i. Koninklijke 
Berg; natuurlijk zo genoemd door de 
Franse kolonisten als eerbewijs voor hun 
koning. 
Andere grote steden zijn: Ottawa, dat de 
hoofdstad is van heel Canada, T oronto 
en Hamilton, alle drie in de provincie 
Ontario dicht bij de grote meren. Ver• 
der kunnen we nog noemen: Winnipeg, 
het grote handelscentrum in het graan· 
gebied, en Vancouver, helemaal in het 
Westen aan de kust van de Stille 
Oceaan, het eindpunt van de grote spoor· 
weg door Canada. 
In de steden leeft ongeveer de helft van 
de 12 millioen inwoners. De andere 6 
millioen leeft verspreid over enorme af• 
standen, hier' of daar in kleine groepjes 
bij elkaar. Maar de afstand van deze 
groepjes bedraagt soms dagreizen. 
Van afkomst komen de Canadezen uit 
alle mogelijke landen, het meest uit 
Europa. De grootste groep zijn de Cana· 
dezen van Franse afkomst: zowat 3 ½
millioen. Ongeveer 3 millioen zijn van 
Britse afkomst. De Nederlandse groep 
volgt na de Duitse en de Oekrainers op 
de vijfde plaats. Het aantal Nederlan• 
ders dat de Canadese regering wil toe• 
laten is onbeperkt, maar dan alleen voor 
het boerenbedrijf. Binnenkort wordt ech• 
ter verwacht dat zij de toegang ook vrij 
zullen geven voor immigratie van vak• 
lieden. T. 
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Verenigings-Agenda 
E.H.B.O. - Woensdagavond om half 9 
2e les voor Cursus C in de zaal bij H. v. 
Rooij. 
Donderdagavond in de lokalen van de 
Schildersschool cursus voor de groepen 
A en B, resp. om half 8 en half 9. 
Men wordt verzocht de maandcontribu
tie zoveel mogelijk op de eerste cursus
avond van de maand af te dragen. 
VOLKSDANSERS - A.s. Zaterdag om 
8 uur 's avonds· bijeenkomst in het St. 
Paulusjeugdhuis, Nieuwstraat. 
- De leden van de Rijvereniging "St.
Martinus", die hun contributie nog niet
betaald hebben, worden verzocht dit
vóór 15 Maart te doen.

't Krulske 

't Eerste wat mij moeder vragen 
leerde, in lam? verleden dagen, 

als ik hakkelde, ongeriefd 
nog van woorden, 't was, te ga4er 
bei mijn' handjes doende: ,,Vader, 
geef me 'n kruiske, als 't u belieft!" 

'k Heb een kruiske dan gekregen, 
menig keer, en wierd geslagen 

op mijn' kake, zacht en zoet . . .
Ach, ge zijt mij, bei te gader, 
afgestorven, moeder, vader, 
't geen mij nu nog leedschap doet! 

Maar, dat kruiske, 't is geschreven 
diep mij in den kop gebleven, 

teken van mijn erfgebied 1 

die den schedel mij aan scherven 
sloege, en hlete 't kruisken derven 
nog en hadd' hij 't kruisken niet! 

Tegenstrijdige 
ONVASTE KOERS IS ZINLOOS. 

Belastingverhoging bevordert 
productiviteit niet .. . 

De Sociaal-Economische Raad heeft op 
verzoek van de belanghebbende ministe
ries een advies uitgebracht over de wijze 
waarop wij ons betalingsbalans-tekort 
zouden kunnen aanzuiveren. Men mag 
verwachten dat de raad van dit college 
door het nieuwe ministerie niet zonder 
meer terzijde zal worden gelegd en wij 
kunnen dus reeds vaag zien, wat ons te 
wachten staat. 
De meerderheid van de genoemde ver
gadering is van mening dat het geld voor 
de extra militaire uitgaven van dit jaar 
kan worden gevonden door vermindering 

van investeringen, vermeerdering de'r ar
beidsproductiviteit met ruim 10 procent 
en vermindering van consumptie met 7 

procent. Hierdoor zou 1100 millioen gul
den worden vrijgemaakt, waarmee dan 
ook het betalingsbalansprobleem van de 
baan zou zijn. Men wenst geel} totale 
distributie, noch een totale prijsbeheer
sing in de Sociaal-Economische Raad. 
Bij beoordeling van het bovenstaande zij 
voorop gesteld dat onze leidslieden voor 
een moeilijke opgave worden geplaatst. 
De maatregelen die genomen moeten 
worden, opdat wij onze financiën niet 
desorganiseren en aan de militaire eisen 
kunnen voldoen, zullen ons levenspeil 
onder grote druk zetten. 
Het is dus onvermijdelijk dat de con
sumptie moet inkrimpen. Met zeven pro
cent zegt de S. E. R. Wij mogen aanne
men dat deze schatting aan de lage kant 
ligt, omdat uiteindelijk de consumptie 
het doel is van elke economische activi
teit en men die zeker op papier niet te
zeer gaat aantasten. Toch wil men daar
bij niet overgaan tot een totale distribu
tie en prijsbeheersing. Men kan zeggen 
van deze redenering wat men wil, maar 
zij blijft onwerkelijk. 
Wat men hier voorstelt is onmogelijk, 
tenzij de belastingen zover verhoogd 
worden dat ons alleen nog inkomen 
overblijft voor de zeer noodzakelijke 
levensbehoeften. Populair gezegd: men 
zou ons alleen nog een inkomen voor 
droog brood moeten laten. Nu is dat niet 
onmogelijk. De recente geringe verla
ging van de inkomstenbelasting zal ver
moedelijk niet van lange duur zijn. Wan
neer de overheid het nodig acht om het 
verbruik met zeven procent te verminde
ren dan zal men of de belastingen dras
tisch moeten verhogen of men zal een 
totale distributie moeten invoeren. 
Distributie is uit den boze zegt de 
S.E.R., dus zou men belastingverhoging 
waarschijnlijk mogen achten. Dit laatste 
beïnvloedt echter de arbeidsproductivi
teit in ongunstige zin, terwijl deze juist 
met wel tien procent omhoog moet! 

ACTIE EN REACTIE. 
De S.E.R. heeft een serie middelen aan
bevolen die elkaar vernietigen. Dit ad
vies is dus niet erg practisch. Een gedeel
telijke distributie gepaard aan een matige 
belastingverhoging zou ons niet uit de 
impasse helpen. Het rantsoeneren van de 
eerste levensbehoeften oefent een prik
kelende werking uit op het verbruik in 
de vrije sector. Onmiddellijk maakt zich 
een mentaliteit van het publiek meester, 
die er op neer komt dat men allerlei ar
tikelen gaat kopen, waar men anders niet 
aan denkt "omdat het er nu nog is". 
In het advies wordt helaas de oplossing 
van dit program van actie, dat door de 
reactie wordt verijdeld, niet gegeven. 
Daatom moet de regering er nu maar 
iets van maken. De enige uitweg is mo
gelijk nog te vinden in het verhogen der 
indirecte belastingen, waarbij men dan 
wel optimistisch gestemd moet zijn over 
de opvoering van arbeidsproductiviteit. 
Waarschijnlijk was ons economisch ad
viescollege niet zo optimistisch, want zij 
heeft naar middelen gezocht om de 

De K. A. J. veroYBrde Boxtel 

Met Kajotters-idealen! 

Onder een stralend voorjaarszonnetje, 
dat alles nóg fleuriger en geestdriftiger 
maakte, trok het K.A.J.-tambourcorps 
Zondag j.l. voor de eerste keer uit. Zagen 
jullie het, mensen? Lazen jullie op hun 
gezichten het ideaal waarvoor zij stre
ven: ,,De wereld veroveren met Christus 
als hun Koning!" 
Daar waren ze nu, die "Spes Patriae", de 
hoop van het vaderland (die jeugd van 
tegenwoordig, die kwaal van het volk!?). 
Hoorden jullie die krachtige melodie van 
de arbeid in de roffels? 
"De wereld veroveren met Christus als 
hun Koning!"( die gewone jongens, die 
fabrieksknaap, die electriciën, die bank
werker, die monteur, die kantoorbedien
de en die letterzetter). Trilde er niet iets 
heel diep in Uw ziel, bij dat ontroerende 
moment aan de H. Hartkerk, toen ze de 
zegen gingen halen van een jonge arbei
der, die Christus heette, een van hen, 
hun Opperleider. En dan die boodschap: 
"Bazuinblazers en Drummers.. . . . .  niet 
alleen om achter de trommels aan te 
marcheren, doch daarmee de geest van 
de K.A.J. uit te dragen!" 

De mars 1 
Straat-koorts? Och ja, 'n klein beetje 
misschien vanwege de vele ogen, die hen 
vanaf de trottoirs gadesloegen en volg
den in hun muzikale bewegingen. Maar 
was het niet prachtig en deden ze niet 
flink hun best? Het werd voor deze jon
gens een triomftocht, want wie van onze 
jonge arbeiders voelde niet de lust in 
zich opkomen om zich achter deze rijen 
aan te sluiten. Om op zo'n manier een 
klein beetje bij te dragen aan het Kajot
ters-ideaal: De wereld veroveren met 
Christus als Koning! 

Kajotter. 

maatregelen 
werklust van de arbeiders te prikkelen. 
Men meent die te hebben gevonden in 
het aanbevelen van winstdeling voor ar
beiders. Nu is die winstdeling een pro
bleem op zichzelf, waarop nu niet kan 
worden ingegaan. Slechts willen wij be
twijfelen ot hiermee in dit geval een 
prikkel wordt geschapen voor grotere in
spanning. 
Onder druk van de economische toestand 
zal een complex van maatregelen er in 
de naaste toekomst op gericht zijn de 
winsten zoveel mogelijk af te romen. 
Dan zal er weinig ter verdeling resteren. 
Het gevolg kan niet anders zijn dan het 
scheppen van wantrouwen en onrust 
onder de arbeiders. In de eerste plaats 
moeten zij meer presteren. Vervolgens 
zal het bedrijf er niet beter van worden, 
want de winst wordt zoveel mogelijk door 
de overheid weggezogen. Per saldo zien 
de arbeiders niets van het beloofde aan
deel. 

EEN WINDHONDENREN. 
Het enige resultaat van zo'n politiek zal 
zijn, dat er wantrouwen ontstaat tegen 
de ondernemers. De arbeiders, die hard 
werken en er toch geen vruchten van 
zien, zullen gaan denken dat de hun toe
komende winsten door ondergrondse 
kanalen verdwijnen. 
Het invoeren van een winstdeling
systeem in deze dagen doet ons denken 
aan winhondenrennen. Hierbij laat men 
de honden achter een kunsthaas aanhol
len, die zo snel langs een lijn vliegt, dat 
de honden hem nooit kunnen pakken. Bij 
een systeem van winstdeling in de naaste 
toekomst zou men de arbeiders tot een 
maximum-prestatie willen prikkelen, zon
der dat zij ooit de vruchten daarvan 
plukken. Die verdwijnen in de staatskas ... 
Na dit alles zal men moeten concluderen, 
dat voor het tot stand brengen van een 
verbruiksbeperking, die nu eenmaal no
dig is, wel de indirecte belastingen kun
nen worden uitgebreid, respectievelijk 
verhoogd. Een gedeeltelijke distributie 
zal het gewenste effect niet hebben. De 
arbeidsriroductiviteit zal niet voldoende 
stijgen, vooral omdat een gedeelte der 
werkkrachten ook nog in militaire dienst 
zal worden geroepen. 
Dit samenvattend beschouwd, doet ons 
met teleurstelling constateren, dat een 
college met vertegenwoordigingen uit 
verschillende groepen van ons volk 
geen vaste lijn heeft kunnen aangeven 
voor de te volgen koers. Men heeft wel
iswaar een serie aanbevelingen gelan
ceerd, doch het is niet mogelijk deze in 
combinatie te effectueren. Het zijn eco
nomische maatregelen, die elkaar neutra
liseren. Het resultaat ervan zal zijn, dat 
er geen succes uit voortkomt en dat suc
ces ih nu juist ons aller wens. 

dr. H. R. MES. 
(Nadruk verboden). 

R,K, Uitleenbibliotheek Boxtel 
Prins Bernhardstraat (K.J.V. Huis). 

Nieuwe aanwinsten. 
Greeff, E. de Het Duister is mijn licht. 
Aerde Bezet gebied. 
Centerwall Bemadotte. 
Coolen De drie gebroeders. 
Coolen Herberg in het misverstand. 
Kolbenheyer Paracelsus. 
Multon Lichten langs de rivier. 
Munthe De geschiedenis van San 

Michele. 
Timmermans Anne Marie. 
Timmermans Boerenpsalm. 
Ward Slangenkuil. 
Wright Negerjongen. 
Sayers College zonder mannen. 
Janetschek Beethovens liefdesroman. 
De jeugdbibliotheek is ook met enkele 
boeken aangevuld. 

Schaken - Simultaanséance 
De Eerste Boxtelse Schaakclub 
organiseert voor alle schakers 
van Boxtel a.s. Maandagavond 
om 7.45 u. in Hotel V .in Vlerken 
op de Markt een simultaan• 
séance door ; 

Dr. L. Stumpers 
Kampioen van Noord•Brabant. 

VRIJE DEELNAME 
GRATIS TOEGANG 

SPORT-NIEUWS 
SCHAKEN. 
Onze pláatselijke schaakvereniging, ge
vestigd in Hotel van Vlerken, gaat voor 
alle schaakliefhebbers een simultaan
séance organiseren. 
Niemand minder dan de kampioen van 
Noord-Brabant, Dr. L. Stumpers uit 
Eindhoven, die meennalen uitkwam in 
het nationale team, komt in Boxtel scha
ken. Behalve aan de leden der E.B.S. ver
wacht hij partij te geven aan zoveel mo
gelijk schakers, die buiten clubverband 
het edele spel van Caïsta beoefenen. 
Het zal de kampioen van Brabant minder 
gemakkelijk gemaakt worden n;,iargelang 
de opkomst en de kwaliteit van de deel
nemers. Uiteraard is eenieder welkom op 

.deze avond. De oproep in de advertentie 
van dit nummer moge voor vele (gevor
derde of beginnende schakers) een aan
sporing zijn te komen meedoen aan deze 
simultaanséance. 

BOXTEL - SCHIJNDEL 4 -t. 
Boxtel heeft op waardige wijze revanche 
genomen op de indertijd in Schijndel ge
leden nederlaag. Niemand zal echter 
hebben kunnen vermoeden, dat de over
winning zo overtuigend zou zijn, en toen 
dan ook de rust inging met de stand 1-0 
voor Boxtel was nog niemand van 'n 
Boxtel zege overtuigd. 
Al direct bij het begin van de strijd kan 
worden geconstateerd, dat het beide 
ploegen ernst is. Het spel is levendig en 
fris, en aan weerszijden worden goede 
aanvallen opgezet. Hoxtel heeft al na 
enige minuten succes als v. d. Aker de 
bal achter de keeper werkt. Dit doelpunt 
stimuleert Boxtel, en hoewel Schijndel 
er nog 'n schepje opdoet, voorlopig hou
den ze stand. Het samenspel bij Schijn
del is wel beter verzorgd en het aange
ven van de bal klopt beter dan bij Box
tel. Daardoor komen er vele snelle aan
vallen op het Boxtel doel, waar de ach
terhoede, keurig geholpen door het mid
dentrio, veel werk moet verzetten. Dit 
blijkt dan ook de grote struikelblok voor 
Schijndel, want hoewel de aanvallen van 
goed gehalte zijn, ctoelpunten blijven uit 
en de rust gaat dan ook in met 1-0. Na 
de rust is Boxtel het meest agressief. En 
als na 5 minuten spelen v. d. Plas voor 
het tweede doelpunt zorgt, kent het 
enthousiasme geen grenzen. Boxtel ruikt 
de overwinning. Kwiek vliegen de aan
vallen over het veld, en bedrijvig wordt 
er in de voorhoede gewerkt. Boxtel is nu 
inderdaad sterker en Schijndel moet ge
heel in de verdediging. Na nogmaals 5 
minuten is het dan Rooijakkers die voor 
'n derde Boxtel-doelpunt zorgt. Schijndel 
is nu 'n geslagen ploeg, al doet zij wan
hopige pogingen onder de Boxtel-druk 
uit te komen. Het lukt niet meer en van 
de mooie combinaties van voor rust is 
niet veel meer te merken. Aan de andere 
zijde vlot het samenspel nu uitstekend 
en telkens weer wordt de aanval opge
stuwd als even zoveel bedreigingen van 
het Schijndel-heiligdom. 'n Half uur 
duurt het overwicht dat v. d. Plas uit
eindelijk nog met 'n vierde doelpunt be
kroont. Boxtel vindt het nu welletjes en 
trekt zich iets meer terug. Hierdoor 
krijgt de Schijndel-aanval weer meer ge
legenheid zich te ontplooien en van een 
misverstand in de Boxtel-defensie ge
bruik makend weten ze de eer te redden. 
En met Schijndel iets in het voordeel 
fluit dan scheidsrechter Hooydonck, die 
het zich moeilijker maakte dan eigenlijk 
nodig was, het einde. 

Boxtel 3 was te gast bij R.K.V.V.N. en 
kon met 3-2 de baas blijven, evenals 
Boxtel 4, eveneens te gast bij R.K.V.V.N. 
met 4-3 aan het langste eind trok. 

Voor a.s. Zondag is vastgesteld: 
Boxtel 2-Zaltbommel 2 
Boxtel 3-Boskant 

De stand is thans : 
Bladella 17 22 
Schijndel 15 20 
Boxtel 15 18 
O.D.C. 15 17 
Baardwijk 13 16 
w.s.c. 14 16 

o.s.s.

O.JC.
St. M.G.
Mulo
Best V. 

12 uur 
12 uur 

15 14 
16 13 
15 11 
14 9 
15 8 

DENKSPORT 

HORIZONTAAL: 1. hoofdbestandeel van metselspecie, 5. nfet breed, 
9. lofdicht, 10. modejonker, 11. tijdrekening, 12. stuk chocolade, 14.
vrucht, 15. wonder, 19. voegwoord, 21. weggetje, 23. eetgerei, 24.
bloeiwijze, 26. uitgelezenen, 27. bruto minus netto, 28. hals, 29. Noach,
31. toiletartikel, 32. vertrek, 35. vergissipg, 38. geluid, 40. grutten, 42.
plaatsje in Gelderland,_ 43. ton, 44. deel v. h. hoofd, 45. larve, 46.
jongensnaam. 
VERTICAAL: 1. mand, 2. groet, 3. grondsoort, 4. troepenschouw, 6.

gemalen graan, 7. vlaktemaat, 8. made, 13. spie, 14. hoofddeksel, 16. 
zwarte knolradijs, 17. slot, 18. schildersgeref, 20. houten loods, 21. 
schrijfbehoefte, 22. vet, 24. woonschip, 25. mannetjes schaap, 30. kaft, 
32. deel v. h. gelaat, 33. splnnewebdraad, 34. spraakklank, 35. onver
schrokkenheid, 36. afwatering, 37. uitgedorste halm, 39. grootvader,
41. bedorven.

• Oplossing vorige Puzzle

HORIZONTAAL: 1. demi, 5. eelt, 8. energie, 11. gas, 13. mal, 14. dar, 
16. el, 17. demon, 19. ra, 20. dal, 21. een, 23. pont, 24. deel, 26. dor,
27. tak, 28. pees, 31. vrek, 34. net, 35. ril, 37. Em., 39. raket, 41. me,
42. dag, 44. rad, 45. rol, 46. intrede, 49. rust, 50. rede.
VERTICAAL: 1. degen, 2. mes, 3. in, 4. kram, 5. el, 6. eed, 7. tiran,
9. emelt, 10. gloed, 12. al, 15. ar, 17. dan, 18. nee, 20. doren, 22. netel,
23. pop, 25. lak, 29. eer, 30. start, 31. vrede, 32. rit, 33. ceder, 36. lelie,
38. ma, 40. karn, 41. M.O., 43. gis, 45. ree, 47. N.T., 48. Dr.

K.S.V. ,,O.D.C." 
O.D.C. 2 bijna kampioen.
Door van Zwaluw 3 met 5-0 te winnen 
heeft het tweede elftal van O.D.C. het 
kampioenschap zo goed als binnen. Met 
nog 4 wedstrijden te spelen en 8 punten 
voorsprong kan er practisch niets meer 
gebeuren. Dat het derde elftal bij kop
loper Schijndel 3 zou verliezen, stond 
vast, en de uitslag 3-1 is zelfs eervol 
te noemen. 
Het vierde elftal scoorde er lustig op los, 
maar de Essche Boys deden het niet 
slechter en zo werd de eindstand 5-5. 
Het program voor a.s. Zondag: 

O.D.C.-St. Michiels-Gestel
Het zal voor het gehandicapte O.D.C. 
weer een zware kluif worden, want St. 
Michiels-Gestel vecht tegen de laatste 
plaats. Toch achten wij de O.D.C.-ers in 
staat een of meer punten in de wacht te 
slepen. 

O.D.C.-Junioren.
In v.erband met de voorbereiding tot de 
Plechtige H. Communie is er deze week 
slechts een beperkt wedstrijdprogramma. 
Zaterdag: 
4 uur: B.V.V. 12-O.D.C. 8 

Zondag: 
12 uur: 
12. uur:
12 uur:

O.JC. 5-O.D.C. 5. 
O.D.C. 6-Wilhelmina 8
T.G.G. 4-O.D.C. 7

S.B.C.-D.V.G. 4-0. 
Het is D.V.G. Zondag j.l. in Son niet ge
lukt ook maar één puritje in· de wacht te 
slepen. D.V.G. speelde met 2 invallers. 
Invaller Thomassen voldeed goed en liet 
meermalen zien, dat ook hij in het eerste 
elftal voor velen niet behoeft onder - te 
doen. Het verband in de DVG-ploeg was 
niettemin _;volkomen .zoek en in de gehele 
wedstrijd werden slechts twee goede 
schoten gelost, één door de linksbinnen, 
dat juist naast ging en één door de 
rechtsbuiten, dat de keeper van Son met 
veel moeite tot corner kon verwerken. 
Toch was DVG niet veel zwakker dan 
SBC. In het veld waren zij zelfs ev�n 
sterk als Son, maar de voorhoede van 
DVG was niet bij machte om doelpunten 
te scoren. Hierdoor kreeg de achterhoe
de van DVG natuurlijk veel meer werk 
en op een gegeven moment konden ze 
het dan ook niet meer houden. Dat mo
ment kwam pas een kwartier voor het 
einde, toen de Son-lin�buiten de te 
vroeg uitgelopen DVG-keeper passeerde. 
Het hek was van de dam: voor de goed 
leidende scheidsrechter het einde floot, 
had Son de stand op 4-0 ( !) gebracht. 
Het begint er voor DVG somber uit te 
zien en wij geloven dat de elftal-com
missie een ander elftal op het veld zal 
moeten brengen, wil de rode lantaarn 
nog tijdig overgegeven kunnen worden. 
Voor a.s. Zondag is ingelast: 
D.V.G.-Gemert. Aanvang 2 uur. 

HET R.K. ZIEKENHUIS TE BOXTEL 

VRAAGT 

onder gemeentelijke garantie 

GELD TER LEEN 
tegen 3½ %, -+- 6 mnd. opzegging. 

Aanbiedingen schriftelijk bij de Voorzitter: BURGÉMEESTER v .. HELVOOR'I'" 
Molenstraat 9a, Boxtel. - Desgèwenst onder geheimhouding. 

Een scheidsrechter 
HIJ VERDIENT MEER WAARDERING 

door 
J. H. Martens, Scheidsrechter K.N.V.B. 
Waardering in de sport is een mooi ding, 
maar er komt helaas vaak zo bitter wei
nig van terecht. In vele gevallen wordt 
alles door een clubbril bekeken en heeft 
men geen oog en waardering voor het 
goede spel van de tegenstander. 
Het meest aan critiek onderhevig is ech
ter wel de scheidsrechter. 
Zelfs al wordt er niet verloren, kan hij 
de zondebok zijn en wordt beschimpt en 
verwenst en krijgt zo nodig, omdat hij 
het voor zijn PLEZIER doet, nog een 
pak slaag op de koop toe. En toch is de 
scheidsrechter iemand, die in onze voet
balgemeenschap zo absoluut onmisbaar 
is, want wat zouden 22 voetballers zijn 
zonder hem? Gelijk de aardappelen en 
het ei zonder zout, de zee zonder strand, 
de spelers zonder de bal. 
Door velen wordt hij als een noodzake
lijk kwaad beschouwd, iemand, die men 
liever niet ziet, maar wordt geduld om
dat het niet anders kan en . . . . voetbal 
anders onmogelijk is. 
Daarom dit stukje om te trachten meer 
waardering te verkrijgen voor het werk 
van de scheidsrechters in het algemeen 
en voor hen, die in de lagere regionen 
fluiten in het bijzonder, omdat deze laat
sten toch nog altijd meer in het nadeel 
zijn dan hun "hogere" collega's. 

Wij gaan dus nu voor "eigen standje" 
pleiten, maar willen daarbij voorop stel
len: wij kunnen ermede accoord gaan, 
dat men het niet met de leiding van de 
scheidsrechter eens is of dat men hem 
slecht vindt, maar schreeuwt dit dan niet 
over het veld, laat niet op een laatdun
kende wijze uw misnoegen blijken en 
maakt vooral geen stemming. Ook gij 
niet sportcorrespondenten, in uw verslag. 
Men bewijst hiermede onze mooie voet
balsport geen dienst, integendeel men 
pleegt afbraak. 
Voetballers, eert in de scheidsrechter de 
man, die evenals u voor zijn GENOE
GEN en de SPORT in het veld loopt en 
zijn werkelijk onmisbare diensten aan u 
bewijst. U kunt niet buiten een scheids
rechter. Bedenkt en onthoudt, dat een 
scheidsrechter niet onfeilbaar kan zijn, 
want hij is - evenals u - een doodge
woon mens en kan dus ook fouten ma
ken, net zo goed als u in uw spel fouten 
maakt. 
De scheidsrechter die geen fouten maakt 
moet nog steeds geboren worden. Heeft 
u een scheidsrechter een verwijt horen
maken als een van u een blunder beging?
Past het u dan om hem onhebbelijk te
behandelen?
Natuurlijk, er zijn uitstekende, goede, 
minder goede en slechte fluitisten, maar 

• 

IS niet onfeilbaar 
zijn er eveneens geen uitstekende, goede, 
minder goede en slechte voetballers? Is 
een van u ervan overtuigd, dat hij de 
spelregels zó goed kent, dat hij in een 
wedstrijd critiek op de leiding van de 
scheidsrechter kan uitoefenen? Welaan, 
laat hij dan zelf eens de fluit ter hand 
nemen en zijn geluk proberen. Maar 
schrik dan niet van het resultaat. 

De beste stuurman . .. 
Het is toch begrijpelijk, dat ·een scheids
rechter, die een speciale studie van de 
spelregels moet maken, cursussen en le
zingen bezoekt en een vakblad - zelfs 
dat heeft de scheidsrechter - leest, al
licht meer van de spe�egels weet dan u, 
die hierop niet bent gespecialiseerd. 
Iedere Zondag weer opnieuw kunnen we 
toch constateren, dat de voetballers, 
waaronder ook vele eerste klasse-spelers, 
zo bitter weinig van de spelregels afwe
ten en dan in hun onkunde, daarbij be
invloed door het publiek, ongemotiveerd 
onhebbelijk tegen de scheidsrechter wor
den met voor één of beide partijen alle 
onaangename gevolgen van dien. 
Trekt u daarom nooit iets aan van uit· 
latingen van het publiek over de scheids
rechter, want "het publiek" weet in het 
algemeen niets van spelregels, zelfs met 
de meest elementaire beginselen van de 
spelregels is het onbekend. En deson-
• danks durven deze mensen toch nog een
oordeel - soms lang niet mals - over
de leiding van een scheidsrechter te vel
len, wanneer een of ander niet naar hun
zin gaat of ,in hun oog verkeerd is ,ter
wijl zij er meestal ver naast zijn.
Aan d!c' spelers dus om door een goed
sportief voorbeeld in het veld de toe
schouwers, die zulks van node hebben,
tot meer sportiviteit op te voeden en aan
het publiek om niet te snel met een oor
deel en critiek ten opzichte van de
scheidsrechter klaar te staan, maar zich
eerst eens te realiseren: ,,Ben ik wel be
voegd om zo over de leiding te spreken
en zou ik het er beter afbrengen?"

In eigen belang. 
Wanneer alle voetbalspelers en voetbal
liefhebbers deze raad eens wilden opvol
gen, dan kan het niet anders of dit moet 
in het aljó?emeen belang ·van onze voet
balgemeenschap zijn en in dat van- uw 
vereniging in het bijzonder. 
Want wat is er aangenamer voo.r een 
ieder, die bij een voetbalwedstrijd be
trokken is, dat er op en rondom het veld 
een prettige sportieve geest heerst, die 
niet vergald wordt door allerlei al of 
niet gemotiveerde critiek op de leider, 
die toch ook zijn best doet om alles zo 
vlot mogelijk te-laten verlopen en beslis
singen en maatregelen zou moeten . ne
men, die nooit en te nimmer in het be
lang van uw vereniging kunnen zijn. 



,BETAALZEGELBEDRIJF 
,,De Voorzorg" 

J. van Ouwel, Hoofdagent,schap 's,Hertogenbosch, Geldersedam - 42, VRAAGT 
een actief en 1 

accuraat agent voorlopig op provisiebasis 

GEVRAAGD 
voor enige dagen per week 
een Werkster MOLENSTRAAT 1BOXTEL 
De Werktuigen Coöp. 

Voor spoedige indienst, 
treding gevraagd 

Aankomende 

Magazijnbediende 
Schriftelijk te solliciteren bij Fa. J. VAN ELK, . . , kan haar leden en Stationstraat 87, met vermei, 

Fok- an Controlevereniging anderen helpen met ding van leeftijd en verlangd
,,ONS BELANG'' Boxtel ploegen en vleugelen �1:;i��i;�:;��rt;;;:i:t�t� 
Leden welke dieren wensen _____________________ _ op te geven voor de Zomer, 

ANDRÉ VAN HILST NV inspectie N. R.S , moeten hier, • • van opgave doen bij de Secretaris VOOR 12 Maart a.s. vraagt voor haar winkel te Boxtel 
Deze keuring word gehouden een bekwame eind Mei begin Juni. Winkeljuffrouw 

MET SPARZEGELS 
SPAART U 100/o OP UW KRUIDENIERSWAREN VOOR SPARZEGELS KRIJGT U GULOENS EN DAN HEEFT U UW BESPARING IN DE HANDI 

* WEER 
EEN KLEINE GREEP UIT ONZE ARTIKELEN 
MET 10% VOORDEEL 

* 

VOOR DE BOTERHAM: 1AM Aardbeien Kersen _ Abriko.z.en_ Frambozen • Frambozen•

71 cl. 71 et. . 71. et. 71 et. 
bessen 71 et. Appel• Aardbeien 53 et. Appel-Kersen 53 et. Appel• Frambozen 53 et. Appel■Frambozen• Bessen 53 et. Appel• Abrikozen 53 cl. Gele pruimen 42 et. ,,Rode pruimen 42 et., Rode bessen 42 et. Bramen 42 et. Reine-Claude 42 et. Pindakaas 90 et. Appelstroop 45 et. 

VOORDELIG: 
per 100 gram Vruchtenhagel 14 et. AniJshagel 14 et. Chocoladehagel 35 cl. 

Uw grootste voordeel 
KOFFIE en THEE 
,.LAt-1D VAN BELOFTE'' met Spar • waarborg merk AIIQd 100/o voordeel In Sparzegels. 

KIES UW SNOEPIE • MET100/o VOORDEEL
per 100 gram Drups 23 et. Toffee•• 25 et. 1um0Tum 24 et. Schuim . 24 et. Melk•Caram. 25 et. * 1 rol Pepermunt • 15 cl. 1 Vruchlenrol 1 O c. 

Bij elke gulden aan deze 
, artikelen dus 20 Spanegels 

Leeftijd boven 20 jaar. 
Verzoeke uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten aan André van Hilst N.V. Hoofdkantoor, Waalwijk. 
Nette aankomende Jongen 

GEVRAAGD, leeftijd 15, 16 jaar. 
-Aanmelden: Fabriek Wasserij "DEN DRIES" Boxtel.
yoor de blijken van belangstelling, welke wij bij gelegenheid van ons Huwelijk mochten ontvangen van Fami-• lie, Vrienden en kennissen,betuigen wij, mede namenswederzijdse familie, onze hartelijke dank.Frans Smits Corrie Smits-v. Liempt Boxtel, Maart 1951. R. v. Cuykstraat 7. 

Te koop: een beste roodbonte kalfvaars, bijna aan telling, t.b.c.-vrij. W. v. Esch, Roondtoa.
Nog voorradig: gekeurde Petkuser Zomerrogge. Zaadhandel P. P. v. Zogchel, Boxtel. 
Nette werkster gevraagd voor een of twee dagen per week. N. Richelle, Wilhelminastr. 21
Te koop: een toom zware biggen, bij A. Smolders, D 56, Uempde. 
Te koop: zware <lriftvarkens (N.L.) H. v. d. Loo, Schijn· deisedijk 5. 
Een dagmeisje of werkster ge· 

Te koop i.g.st. ::i;nde handw,1smachine en wandelwagen· tje, billijke prijs. Bevragen Deken de Wijsstraat 10. 
Te koop: een toom beste N.L. biggen, waaronder gemerkt voor stamboek. Joh. van Rosmalen, Kasteren, Liempde. 
Te koop: een dragend varken bijna aan telling en een toom zware biggen alles N.L. G. v. d. Bruggen, B 70, Esch.
Te koop: 3000 kg haver en gerstestro, 3000 kg voederbieten en een zware guste zeug. M. Timmermans, Munsel 28.
Te koop bij P. v. d. Made, Schijndelsedijk 11, een toom biggen, een dragende zeug N. L. (2e worp) en dekrijp varken
Te koop: Wit-zijden bruidsjapon met sleep, onderjurk, tasje, handschoenen, als nieuw, maat 38-40, prima maatwerk, 
f 35,-. Bevragen Molenstr. 19 
Te koop aangeboden: een partij droge mutserd en een partijtje drieshooi. J. Op· 't Hoog, Bosscheweg 71. 

vraagd. Stationstraat 19. Een Hulp gevraagd voor de winkel. P. J. v. d. Brandt, BaTe koop gevraagd enige kar- roniestraat 48. ren prima Stalmest. Aanbie- ------dingen Burgakker 16b (achter) Te koop: Mahonie linnenkast. 
Te. koop: een studiepiano voor 120 gld. Brieven onder nr. 30 Molenstraat 19. • • - � • 

Grijs tricot jasje verloren, Woensdagavond tussen De Ark en Van Hilst. Terug te bezorgen tegen beloning: Prins Bernhardstraat 13b. 

Stationstraat 52, Boxtel. 
Gevraagd: nette werkster, 1dag oer week. Tevens voor ,choonhcuden van kantoren. Goed l,unnende werken. A. ;-Iekkens, Pr. Bernhardstr. 1
Biggen te koop bij Alb. van Hal, Onrooi 14, Boxtel. 

1 VOS-HARING 7½ CT 1 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
BOXTEL 

A. VAN KOL
Stationstr 55 • Tel 408 
Markt 4 • Tel 489 

Voor de a.s. He Communie 

brengen wij een grote sortering 
COMMUNIE BEELDJES 

,, 

,, 

,, 

SCHILDERIJTJES 
DEJEUNER'S 
LEPELTJES 

Wijwaterbakjes, Rozenkransen, Zakjes, Zilveren Ket• tinkjes met Kruisje, Armbandjes, Medailles, ook in Blauwemaille, Kerkboeken, Missaals; Portemonnaies, Padvinders Riemen. Tasjes en honderden andere ·teuke Cadeautjes,
U slaagt in "DE BIJENKORF"

ZOJUIST ONTVANGEN:
Pracht sortering KUNSTBLOEMEN 

Uw karpetten, lopers, tafelkleden 
enz. kunnen langer meegaan, 
wanneer U ze op tijd laat reini• 
gen, motvrij of motecht maken. 

Wij kunnen daarvoor zorgen 1 

Mogen wij U 'ns offerte . maken? 

T7'W� 
u •u • ' 0 0 X TEL

WONINGINRICHTING

:J:é'11wnd/ 
Juist in de eerste periode van 
baby's leven is het van zo groot 
belang, om hem de voor zijn ge• 
stel juiste voeding te geven. 
STEROVITA brengt daarom vele soor
ten kindervoeding in de handel, 
waaruit Uw dokter de meest ge
schikte voor de kleine wereld
burger kan kiezen. U herkent de 
soort direct aan een duidelijk 
cijfer op het etikel 

* Niet alleen voor de samen
stelling maar ook voor de 
kwaliteit en zuiverheid geldt 
de bekendeSterovifa-garantie: 7 x gecontroleerd. Verkrijg• 
baar bij de melkhandel. 

Depöt te Boxtel: Zuivelfabriek "De Hoop" 

EMIGRANTEN!! 
SPECIALE AANBIEDINGEN van: 

en 2 pers. stalen ledikanten met bedstellen en bijpassende stalen meubelen, stofzuigers, strijkijzers en de van ouds bekende 
V E LO WAS- EN WRINGMACHINES Wij geven U gaarne alle gewenste inlichtingen. 
VELO Wasmachine Maatschappij 
MARKT 28 - BOXTEL - TEL. 572 

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL zal op Donderdag 15 Maart 1951 des voorm. 10 uur, voor en ten huize van de Heer L. v. d. Steen te Boxtel café ,,de Valk", Maastrichtsestraat 35, om contant geld 
PUBLIEK VERKOPEN: tafels, stoelen, kapstokken, naaimachine (Dürkopp), Philios Radiotoestel met Pick-Up, veertig gramofoonplaten, ledikant met matras, bed, spiegels, borrelglaasjes en 85 bierglazen, toonbank met buffet, ijskast, spoelbak, kachels, teil, fornuis, handwagen, kruiwagen, timmer- en tuingereedschap, planken en hangklok en hetgeen verder te koop wordt aangeboden. Bezichtiging op Maandag en Dinsdag 12 en 13 Maart 1951 telkens des nam. van 2 tot 5 uur. 

Houtverkoop De Huisvennen Boxtel 
NOTARIS P. MERTENS.TE BOXTEL zal aldaar op Maandag 12 Maart 1951 voorm. 10 uur in café H. Nooten, v. Salmstraat, voor de Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 

PUBLIEK VERKOPEN: 110 kopen uitgezaagde mast, geschikt voor palen, mijnhout en timmerhout, 8 kopen Larix, geschikt voor opleggers en palen en 16 kopen eerste dunning voor bonenstaken en latten. Aanwijzing doen de boswachters de Heren v. d. Ham en Beije. 
NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL 

zal op Dinsdag 13 Maart 1951, des voormiddags om 10 uur voor en ten huize van de Fam.v. Oers te Esch A 70: 
PUBLIEK VERKOPEN: zwaar stamboek-merriepaard, vier gevende dragende koeien, graskalf, hoge• en lage kar, ploeg, egge, trenselmolen (de Zwaluw), hakselmachine, bascule met gewichten, slijpsteen, koperen wasketel, waskuip, spekkuip, drieshooi, roggestro, gierklst, gierpomp, stalmest, gier, paardetuig, bietensnijder, melkbussen, emmers, aardappelen, voederbieten, kruiwagen, takkenbossen, brandhout, 2 kippenkooien en 80 kippen, enz. Betaling: Kopen tot en met 1 25, - contant, de rest 1 Oct. 1951, mits borgen stellende. 

BEHANG! 
Alle papierprijzen zijn 
enorm gestegen 

Door nu - dus tijdig - uw behang 
te kopen kunt U zich veel bevoordelen 
Heel onze voorraad, ruim 6500 rol, 
wordt tegen NIET VERHOOGDE 
prijs verkocht. 

VERF! 
Verfprijzen stijgen ook met de dag 

PRIMA GLANSLAKVERF, in schilders• 
kwaliteit à f 2.75 p. kg is uiterst voordelig. 

Drogisterij De Molen 
Rechterstraat 37 Tel. 361 

Horloges 
F. P. VAN LANGEN 

Stationstraat 62 

Uurwerkreparaties 
In één week klaar 

Het volmaakte Rijwiel 

met Hulpmotor 

KAPTEIN 

Agent voor Boxtel e.o. 

C. C. VA N ROOIJ
Clarissenstraat 33

BRILLEN 
F.P.v.Langen Stationstraat 62 
VAK,OPTICIËN Leverancier voor alle Ziekenfondsen 

Gevraagd 

enige nette meisjes leeftijd 14 tot 16 jaar, ter opleiding in'· ons

Atelier voor Lederwaren Aanmelden 
A. J. M. van ELK 

Leder- en Lederwarenfabriek 
Burgakker 16 b • Boxtel 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 
Medisch Gedipl. Voetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

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 

1 VOS-HARING 7½ CT 1 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATIONSTRAA T 

Wij hebben nu nog alle mogelijke kantooren winkelboeken in de prima kwaliteiten, alsmede schrijfblocs, enveloppen, cahiers, dozen luxe post, enz. 
VOOR DE SCHOONMAAK 

Kastpapier aan vellen en rollen ( ook afwasbaar), kastranden, punaises, enz. 

reclame . . . . . 200 x 280 

zuiver wollen 200 x 280

240x!310 

't Is weer 

KARPETTEN 
55,-

98,-

112,50 

,,In • den Ooievaar·•·, 
Fa. A. P. van den Boomen,Resink, Boxtel 

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

.Doedaa 
ak aan 

ering, m 
aten en 



dàn, ja dàn had ik De Gruyter's 
10 procent korting niet nodig. 
Maar nu, nu elke extra gulden 
een uitkomst is, ben ik een 
trouwe klant van De Gruyter, 
Van elke tien gulden, besteed 
aan De Gruyter-artikelen, krijg 
ik één gulden contant weer 
terug. Daar heeft een huis
vrouw houvast aan t 

van de 

KAPPERSZAAK GEOPE ND 
G. Van den B R AAK �::.::.::.::.::.::.::.::.

to
::.

t 
::.

6
::.

u
::.

u
::.

r 
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BREUKELSESTRAAT 113 

Voor de Communiefeesttafel 
HEERLIJK ROZIJNENRROOD 

KRENTEN8ROODJES 
CANDIJBROO DJES 
WITTE BROODJES 

A V d MEIJDEN Pastoor Erasstraat 13 
• • • 

Telefoon 341 

Met Pasen netjes gekleed 1
Maar dan niet tot het laatst gewacht. Wilt U er 
zeker van zijn dat Uw kleding keurig gereinigd of 
geverfd, vóór de a.s. feestdagen gereed komt, levert 
deze dan zo spoedig mogelijk aan een onze depots 
of aan de fabriek in, en U voorkomt teleurstelling. 

Dit geldt ook voor overhemden en boorden. 

Ghem. Wasserij-Stoomververij en Fljnstrljklnrichtlng 

D D 
. �, 

!ll !ll en r Ie§ Rijksweg 2, Boxtel 

--------------- ==============::==============::; 

Een kwaliteitsaanbieding. 
VOOR EXTRA LAGE PRIJS 

1 interlock herenpantalon . . à f 2,95 

1 interlock herensinglet . . . à f 3,25 

samen voor f 5,40 

1 interlock dames directoir . à f 2,95 

1 interlock dames camisole . à f 3,75 

Samen voor f 5,90 

AAN OUDE PRIJS 

EN DAN NOG EXTRA VERLAAGD. 

't Is weer: 

,,In den Ooievaar" 

fJ//.1?u.df3oomen_&ink 

BOXTEL 

In luxueuse 

Kinderwagens en Wandelwagens 
ruim gesorteerd 

Pieter v. d. Brandt 
Baroniestraat 48 

---------

• ATTENTIE! I 
1 ---� een grote besparing I
1 ► op Uw uitgave bij ... 1

1BOVENDEERT1 
Schoenhandel naast Gemeentehuis 

IM 1·" 1 
0 18r8S met enorm sterke

1 
1 

1 

1 

1 

Crêpe loopzool 1 
en zwaar 

Lederen tussenzool 1 
VOOR SLECHTS I , , 20-23 7.90 

24-28 8.90 1
29-30 9.90

9Uodeshow ! l 
- LENTE

ZOMER 1951 
15 Maart a.s. tonen wij U in de Foyer 
van deARK, Prins Bemhardstr. 27 a, 

• EEN KEURCOLLECTIE

MANTELS � JAPONNEN 

TAILLEURS� MANTELCOSTUUMS 

ROKKEN � BLOUSES 

TOPPERS � REGENMANTELS 

Deze unieke gelegenheid, welke Uw 
keuze voor 't a.s. Seizoen vergemakke• 
lijkt, moogt U beslist. niet missen 
NOTEERT DUS DEZE DATUM l • 
Wij tonen onze modellen : 

's middags van 31/2-6 uur
's avonds van 81/2-l l uur 

Kaartverkoop à f 2,50 (Thé complet inbeo 

grepen) i e  d e r  e d a g aan onze zaak, 
Rechterstraat 18, telefonisch bereikbaar 
onder No. 463, en 15 Maart allèèn aan 
de ARK, telefonisch bereikbaar onder No. 
503 en wel: 

v.m. van 10-12 uur voor middagshow
n.m. van 4-6 uur voor avondshpw

F. J. Witteveen 
BOXTEL 

Persoonlijke uitnodigingen worden niet verzonden. 

Is uw Huwelijk in het verschiet 

of Verlooft U zich met· Pasen? 

Wij t�nen U een zeer grote keuze in: 

Gouden H. D. Z. Trouwringen 
Uit edelgoud voegloos gesmeed 

Fa. A. van Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger -Kruisstraat 10

Bij Uw schoonmaak is natuurlijk 
vitrage en overgordijnstof favoriet. 

* 

Toch zijn er ook andere 

artikelen, die Uw volle aan:::

.. dacht nodig hebben. 

* 

ZWARE OLD FINISHED HAARDFAUTEUIL 
LIGSTOEL met kussens 46,25 gobelin bekleding 35,50 

RADIOTAFEL met flinke BLOEMTAFELTJE 
opberglade 72,50 leuk model 11,75 

ROYALE BOEKENKAST 4 CLUBS 
stevige uitvoering 89,50 MET SALON TAFEL 345,-

SOLIEDE SALONTAFEL VEL VET TAFELKLEED 
old finished 34,50 mooie dessins 27,75 

Komt U eens kijken naar onze etalage9s 
Steeds iets aparts vindt U bij 

Y:J.�� 
WONINGINRICHTING 

L .. 

31 -35 10.90 1
36-41 1S.90

J
- - - - - !ll::=::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==:=:=:=:�

Maandagmiddag om 4 uur 

HEROPENING Foto-Atelier JANSSEN 

~TATION5Tl)AAT43 
~*s--, ---

is a.s. Zondag 

m 



!Bcaêant' s CenttlUn 
No. 328 9 MAART 1951 

Voor de Landbouwers 
SUBSIDIEREGELING 1951. 

Ofschoon er op Donderdag 15 Maart op 
het Kantoor van de R.K. Boerenbond in 
Boxtel van 9 uur v.m. tot 5 uur n.m. een 
zitdag zal worden gehouden, waarop be
langhebbenden alle mogelijke inlichtin
gen kunnen verkrijgen betreffen�e �e 
subsidiereoeling 1951, laten we hier m 
het kort toch nog de diverse objecten 
volgen, waarop subsidie gegeven :wordt. 
Eveneens zullen we de eisen publiceren, 
waaraan voldaan moet worden wil men 
voor subsidie in aanmerking komen. 
De subsidieregeling zoals die in het kort 
zal worden weergegeven geldt alleen 
voor de bedrijven met minder dan to ha 
cultuurgrond en waarvan de eigenaar 
het hoofdberoep landbouwer of veehou
der uitoefent. 

Aankoop en inzaai van a: gras of klaver
mengsel (er moet minstens 25 aren wor
den ingezaaid); b: rode klaver; c: voe
derlupinen, zowel voor hoofd- als stop
pelgewas. In alle gevallen moet een cer
tificaat overgelegd kunnen worde�1 ter
wijl de te verlenen subsidie 40% be
draagt, behoudens voor blijvend . �ras
land en meerjarige kunstweide 30%. 

Voor de bouw van a: groenvoedersilo's 
(zonder luik en voorzien van randopzet
stuk) • b: aardappelsilo's (indien langer 
dan 5 meter moet half�eg in de silo 'n 
éénsteensmuurtje gemetseld worden); 
c: gierkelders (alleen in bepaalde ge
vallen) wordt a: f 4,- per m ; b: f 6,
per m3 en c: f 12,- per m3 subsidie 
verleend. 

Voorts wordt subsidie verleend voor 
electrische weideafrastering (f 30,
voor individuële aanvraag en f 60,
voor aanvraag voor 2 bedrijven); voor 
verplaatsbare drinkwater-voorziening in 
het weiland (premie 400/0 v. d. aanschaf-
fingskosten of maximum f 175,-); voor 
aanleg van -een drinkwatervoorziening in 
de stal (f 15,- per automatisch drink
waterbakje); voor verplaatsbare zomer
hokken voor pluimvee (premie 400/o v. 
d. aanschaffingskosten of maximum
f 40,- voor 1 hok en voor 2 hokken
max. f 70,-); voor pompinstallatie in 
het weiland (f 40,-); voor sg10tten
voor individuële voedering in de stal 
(premie 50% v. d. kosten ofwel max. 
f 10,- per schot); voor grondmonsters
onderzoek (premie 400/0 van de onder
zoekingskosten). Verdere bijzonderheden
omtrent bovengenoemde objecten wor
den de5gewenst verstrekt op de zitdag
op 15 Maart. 

Aangezien iedere boer momenteel ge
dwongen is zoveel mogelijk veevoeder 
te winnen uit eigen bedrijf is het mis
schien niet overbodig nog eens te wij
zen op het belang van het scheuren 
der slechte graslanden, op extra hooi
winning naast inkuiling van zoveel mo
gelijk gras door het inzaaien van twee 
tot drie-jarige kunstweide (b.v. mengsel 
TK 5 uit de rassenlijst, bestaande uit 
10 kg zaaigras + 10 kg rode klaver of 
TK 6, 12 kg Italiaans zaaigras + 8 En
gels zaaigras + 5 kg rode klaver. 
Dan kan aan groenvoedersilo's en aard
appelsilo's niet genoeg aandacht besteed 
worden , vooral vanwege de inkuilma
chines waarmee we straks misschien 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Passie-Zondag, 11 Maart 1951. • 
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 
als gelezen H. Mis voor Dina v. d. 
Brand-de Bever; de H. Mis van kwart 
voor 8 voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie; z.a. gel. H. Mis 
voor Franciscus v. d. Velden;•H. Hart
altaar gel. H. _Mis voor Petrus Martinus 
Voets v.w. de kinderen; de H. Mis van 
9 uur gel. H. Mis voor Maria Loerak
ker-van Geel; z.a. gel. H. Mis voor bij
zondere intentie en de Hoogmis als ge
zongen jaargetijde voor Willibrordus van 
Liempt. Onder de H. Mis van kwart 
voor 8 doen de kinderen hun plechtige 
H. Communie. Na de middag 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 pries
terkoor zijn onder de H. Mis van kwart
voor 8 en onder het Lof gereserveerd 
voor de communicanten. Na het Lof Te
Deum v.w. de verjaardag van de Paus
keuze. 
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, 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 Drievuldigheidszondag.
Degenen die hun Paasplicht thuis willen 
vervullen, moeten zich daarvoor tijdig
opgeven op de Pastorie.
Vandaag is het geen Mariagarde.
A.s. Woensdag en Donderdag zullen de
schoolgaande kinderen, die dit jaar hun 
plechtige H. Communie niet gedaan
hebben, te biechten komen, om Don-

gaan inkuilen. 
In dit verband mag nog wel eens na
drukkelijk gewezen worden op het voor
deel, dat de Werktuigencoöperatie kan 
brengen. 
Dan wijzen wij er op, dat de subsidie
aanvragen uiterlijk 28 Maart moeten zijn 
ingediend en dat behalve op de bespro
ken zitdag ook bij C. v. Haperen, K;ilks
heuvel 1, steeds alle gewenste inlichtin
gen ingewonnen kunnen worden. 
Vraag dan ook naar de brochure "meer 
aardappelen; meer varkens; meer inko
men voor het gemengde zandbedrijf", 
geschreven door Ir. Franken, Rijksland
bouwconsulent van Oss. Dit uiterst leer
zame werkje wordt U gratis verstrekt. 

derdag en Vrijdag onder de H. Mis van 
half 8 hun Paascommunie te houden. De 
meisjes komen biechten a.s. Woensdag 
en de jongens a.s. Donderdag om 10 uur. 
Woensdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje en gebed tot St. Jozef, van
wege de maand Maart. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef. 
A.s. Donderdag om kwart voor 8 KA.
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.
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. 
Zondag 18 Maart zal voor de Hoogmis
de palm worden gewijd en uitgereikt.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef gez.
jrgt. voor Wilhelmus van Dongen; z.a. 
gel. H. Mis voor Wilhelmus Witlox; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor de overle
den familie Evckemans; om half 8 gel. 
mndst. voor Petrus v. d. Velden; z. a.
gel. H. Mis voor Albertus Welling; om 
half 9 gez. jrgt. voor Rumoldus v. d. Ven
en Catharina Montens; z. a. gel. H. Mis
voor een bijzondere intentie. 
DINSDAG: om kwart vóór 7 gef. gez.
jrgt. voor Wilhelmina van Gerwen; z. a. 
gel. H. Mis voor de overleden ouders 
v. d. Vorst; om half 8 gel. mndst. voor
Wilhelmina Toemen-de Leeuw; z. a. gel.
jrgt. voor Adrianus van Eyndhoven; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria Ba
nens vanwege de Broederschap van het 
H. Bloed: om half 9 gel. jrgt. voor Jo
hannes Habraken, z.a. gel. H. Mis voor 
een bijzondere intentie. Hedenavond om 
8 uur Godsdienstcursus voor 18-jarigen. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Adrianus Leermakers; z. 
a. gel. H. Mis voor Johannes Jac. van
Kempen; om half 8 gel. H. Mis voor 
Petrus van de Velden; z.a. gel. jrgt. voor 
Johannes Bogaers te Haaren overleden; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Wilhel
mina Schellekens-v. d. Ven; om half 9 
gez. jrgt. voor Wilhelmus van de Ven; 
z. a. gel. H. Mis voor een bijzondere in-

tentie. Vandaag om 10 uur voor de mid
dag biechten voor de meisjes, die hun 
plechtige Communie nog niet hebben 
gedaan. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef. 
DONDERDAG: om kwart vóór 7 gef. 
gez. jrgt voor Engelina Leermakers-v. d. 
Velden; z.a. gel. H. Mis voor Maria van 
Dijk-v. d. Dungen te Liempde over!.; 
om half 8 gel. gef. jrgt. voor de familie 
Eijkemans; z.a. gel. H. Mis voor Hen
ricus Clemens; H. Hartalt. gel. H. Mis 
voor de overleden ouders v. d. Brekel. 
Onder de H. Mis van half 8 algemene 
H. Communie voor de schoolgaande
meisjes; om half 9 gel. jrgt. voor Adria
nus van der Meijpen; z. a. gel. jrgt. voor
Clasina Habraken. Vandaag om 10 uur 
voorm. biechten voor de jongensscholen.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Wilhelmina Cordewinders; z.a. gel. 
jrgt. voor Marinus van Hamond; H. 
Hartalt. gel. H. Mis voor Antonius Schel
len; om half 8 gel. H. Mis voor Maria
Anna Tielen-v. Beurden; z.a. gel. H. Mis 
voor Wilhelmina van Kerkoerle; onder
de H. Mis van half 8 algemene H. Com
munie voor de schoolgaande jongens; om 
half 9 gel. jrgt. voor Petronella Habra
ken-Peijnenburg; z.a. gel. rondst. voor
Franciscus Janssen.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Cornelis Leermakers; z.a. gel.
H. Mis voor Johannes Jac. v. Kempen
vanwege Retraitewerk; om half 8 gel.
jrgt. voor Sebastiaan van Duren en Hen
rica de dochter; z.a. gel. H. Mis voor 
Petrus v. d. Velden vanwege de H. Fa
milie; H. Hartalt. gel. mndst. voor Adri
anus Schepers; om half 9 gel. jrgt. voor 
Martinus Habraken; z.a. gel. H. Mis 
voor Wilhelmus Traa. Gelegenheid om 
te biechten van half 3 tot 4 uur en van 
6 uur tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 4 uur. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Gerardus Op 't 
Hoog uit deze parochie en Adriana Tim
mermans uit • de parochie van het H. 
Hart; Martinus Albertus Gerardus Borg 
geb. te Oldemarkt (H. Wil!.) en won. te 
Boxtel par. St. Petrus en Maria Theresia 
van Drunen geb. te Liempde en won. in 
deze parochie; Franciscus Josephus Cor
nelis Appeldoom geb. en won. te Liemp
de en Anna Maria van den Nostrum, 
geb. par. H. Hart en won. in deze pa
rochie, waarvan heden de te 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. 

Passie-Zondag, 11 Maart 1951. 
De eerste schaal, de "stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk, de tweede voor de 
Bijzondere Noden. 
Onder de H. Mis van acht uur PLECH-

TIGE H. COMMUNIE. De gelovigen 
worden verzocht, zowel tijdens deze H. 
Mis, als ook onder het Lof, de groene 
stoelen, en die daar voor staan, voor de 
jongens en meisjes en bruidjes vrij te 
laten. 
Onder de H. Mis van HALF TIEN wordt 
de vijfde LIJDENSMEDITATIE gehou
den. Om DRIE UUR n.m. is het Plechtig 
Lof waaronder de Plechtige Hernieuwing 
der Doopbeloften. Stoelengeld is 5 en 3 
cent. Onder het Lof zal gezongen wor
den het TE DEUM vanwege de 12e ver
jaardag van de kroning van Paus Pius 
XII. Tijdens het lof open schaalcollecte
om althans voor een gedeelte bij te dra
gen in de grote onkosten. 
Vandaag is het GEEN Santa Teresa en
Kleine H. Familie en des avonds om 7 
uur GEEN Lof. 
N.B. Vandaag - Passiezondag - be
gint de Paastijd, welke duurt tot en met 
Beloken Pasen, 1 April. In deze drie 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, d.i. 20 Mei. Zieken die thuis 
hun Pasen wensen te houden, gelieven
hiervan kennis te geven aan de geestelij
ken der pastorie. (Deze kennisgeving is 
niet nodig voor hen die geregeld thuis
te Communie gaan). 
WOENSDAG des avonds om half 8 Lof
ter ere van St. Jozef.
VRIJDAG des avonds om half 8 is het
H. Familie voor meisjes bij de Eerw.
Zusters Ursulinen, omdat het de volgen-
de Vrijdag "Goede Vrijdag" is. 
De retraite voor militieplichtigen zal nu 
gehouden worden van 10 tot 13 Mei. De 
Zelatricen van de Voortplanting des Ge
loofs worden verzocht de contributie op 
te halen en af te dragen bij de Hoofd
zelatrice. 
A.s. ZONDAG- PALMZONDAG, dan
zullen de plechtigheden hier in de kerk
wederom volledig gevierd worden, en 
worden de gelovigen uitgenodigd ook 
aan de palmprocessie deel te nemen. 
Hiertoe wordt aan een ieder een gewij
de palmtak uitgereikt. De Palmwijding 
begint om 10 uur.
Tenslotte worden allen herinnerd aan de
grote parochie-retraite welke voor alle 
mannen en vrouwen boven 18 jaar zal
gegeven worden door drie Zeer Eerw.
Paters Capucijnen van 1 April tot 3 Juni,
als voorbereiding op ons Gouden Feest. 
En van 30 April -tot en met 6 Mei is het 
de week .van retraite voor onze jongens
en meisjes van 14 tot 18 jaar. Verder zal 
de wijkindeling tijdig worden bekend ge
maakt. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor
Adriana v. d. Linden-v. Erp v.w. Broe
derschap van 0. L. Vr. in 't Zand; 8 uur
HOOGMIS voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochianen; half 10
1. d. voor Antoon Mandos vanwege
personeel P.T.T.; half 11 1. d. voor Ma-



rinus v. d. Sande v.w. Stille Omgang. 
In de Wijk-kapel de "Burcht": kwart 
over 7 1. d. tot bijzondere intentie; half 
9 1. d. ter ere van de H. Maagd Maria 
voor gebedsverhoring; kwart voor 10 l.d. 
voor overleden moeder. 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Francijne 
v. cl. Loo-Kluitrnans; zijaltaar 1. d. voor
Reinier v. Roosmalen; kwart voor 8 1. d.
voor de afgestorven fam. v. Nistelrooij;
zijaltaar 1. j. voor Adriaan v. Nieuwen·
huizen; half 9 1. d. voor Petronella Nou
wens v. Hamond te Oisterwijk over!.
DINSDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor
Adrianus Kuijpers en Maria Habraken
z.e.; zijalt. 1. d. voor de Heer Wilhelm
en Mej. Oda v. Eupen; kwart voor 8 1.
d. voor Johanna v. d. Ven-v. d. Boo
gaard; zijalt. 1. j. voor Catharina v. d.
Nieuwenhuizen-v. d. Broek; half 9 1. d.
voor Gustave Tilman-Westerwoudt.
WOENSDAG: 7 uur gef. gel. j. voor
Mej. Maria de Werd; zijalt. 1. m. voor
Johanna v. d. Ven-v. d. Boogaard; kwart
voor 8 1. d. voor Hubertus v. d. Langen
berg; zijalt. 1. d. voor Johanna Pulles-v.
Giersbergen; half 9 1. d. voor Adriana v.
d. Linden-v. Erp.
DONDERDAG: 7 uur gef. gel. jrgt.
voor de Heer Petrus Hubertus de Werd;
zijalt. 1. m. voor Adriana v. d. Linden-v.
Erp; kwart voor 8 1. d. tot bijzondere in
tentie; zijalt. gef. 1. j. voor Franciscus
Voets en Catharina v. d. Coevering z.e.
half 9 1. m. voor Theodora Bekkers-Hee
semans.
VRIJDAG: 7 uur gef. gel. j. voor Anna 
de Werd-de Leijer; zijalt. 1. m. voor Jo
hanna Voets-v. d. Braak; kwart voor 8 
I. d. voor Rosalia Hermes-Schüller; zijalt.
1. d. voor Marinus Joseph v. d. San de; 
half 9 1. d. voor Wilhelmus Witlox te 
Liempde overleden. 
ZATERDAG: 7 uur 1. 6. voor overleden 
moeder: zijalt. 1. d. voor Maria Kurvers· 
v. Nistelrooij; kwart voor 8 1. j. voor
Gijsberdina Bekkers; zijalt. 1. m. voor
Gerdina Scheepens-Smeekens; half 9 pl.
gez. jrgt. voor Mevr. W. Stinessen
Schermer.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Passie-Zondag, 11 Maart 1951. 

ZONDAG: 7 uur plechtige H. Mis voor 
het welzijn der parochie waaronder 
plechtige Communie der kinderen; 10 uur 
jrgt. voor Wilhelmus Kemps. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia 
hsvr. van Wilhelmus Kemps. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Steen bakkers. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
Maria hsvr. van Joannes Steenbakkers; 
8 uur jrgt. voor Anna Bekkers. Onder de 
H. Mis van 8 uur zullen de kinderen ge
zamenlijk hun Pasen houden.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adria
na Verhagen.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelius v.
d. Velden eR Adriana de hsvr.

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Lamber
tus v. d. Sloot, Maria de hsvr .. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Henrica van Oor
schot. Dinsdag mndst. voor Joannes 
Bergman. Donderdag H. Mis voor Hen
rica Groenendaal-Schellekens. Vrijdag 
H. Mis voor Ludovicus v. Mil te Haaren
overleden.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Passie-Zondag, t t Maart 1951. 
Vandaag begint de "Paastijd": komende 
drie weken is iedere Katholiek verplicht 
eenmaal waardig de H. Communie te 
ontvangen. Voor zieken en kinderen tus
sen de Eerste en Plechtige H. Communie 
duurt deze tijd tot Drievuldigheidszon
dag: dit jaar 20 Mei. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Hen
dricus Veroude, Barbara van Kasteren 
zijn hsvr. en Johanna de dochter; om 
half 9 de pl. gez. hoogmis voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de parochie: 
onder deze H. Mis doen de schoolkinde
ren van de 6e klas hun Plechtige H. 
Communie; om t O uur H. Mis voor Pe
tronella van der Sloot-van Roosmalen en 
Adrianus de zoon. 
Het eerste collecte-bakje is vandaag voor 
de eigen kerk; het tweede voor de Bij
zondere Noden. 
Na de Hoogmis vergadering van Vincen
tius in Orion. 
Om half 3 Plechtig Lof met Te Deum, 
waaronder Plechtige Geloofsbelijdenis 
en Hernieuwing der Doopbeloften door 
8 jongens en 16 meisjes. 

De H. Missen gedurende de week:
MAANDAG 12 Maart: om half 8 gef. 
gel. jrgt. voor Franciscus Veroude, Ger
truda van Oirschot en Johanna Boons. 
DINSDAG: om half 8 voor Gustave 
Tilman ; en om 8 uur voor Maria de 
Punder-Huige. 
WOENSDAG: om half 8 ter ere van St. 
Jozef en om 8 uur uit dankbaarheid ter 
ere van St. Jozef. Des avonds om half 8 
St. Jozeflof. 
DONDERDAG: om half 8 voor Harry 
van Dijk en om 8 uur ter ere van de H. 
Theresia voor een overleden familie. 
VRIJDAG: om half 8 gef. gel. jrgt. voor 
Theodorus, Franciscus, Marinus en Cor
nelia Veroude. 
ZATERDAG: om half 8 gef. gel. jrgt. 
voor Frans Habraken. Des middags 
wordt er biecht gehoord van 3 tot 4 uur 
en van 6 tot 7 uur. 
De gebeden worden verzocht - 30 da
gen - voor Willem van Roosmalen en 
voor Willem Witlox: beiden te 's Herto
genbosch overleden. En een noveen ter 
ere van St. Jozef voor een zieke. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Passie-Zondag, 11 Maart 1951. 
ZONDAG: 6 uur 1. m. voor Martinus 
v. Osch te Lieshout overleden; half 8 1.

m. tot welzijn der parochie; 10 uur z.
7e voor Willem Witlox. Na de hoogmis
prijsuitdeling aan de· kinderen der plech
tige 1 e H. Communie; 3 uur Lof, waar
onder hernieuwing der doopbeloften en
opdracht aan Maria door diezelfde kin
deren, met "Te Deum". Dit "Te Deum"
tevens wegens de verjaardag der kroning
van de Paus.
MAANDAG: 7 uur z. rondst. voor Theo
v. Hal, enz.; half 8 z. j. voor Marinus
Habraken; 8 uur 1. m. voor Maria Adr.
v. Dijk als overleden lid van de Retraite
penning.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor H�n
drica Hendr. Quinten; half 8 z. j. Jo
hanna Maria Corn. v. Abeel en; 8 uur I.
m. Willem Witlox als overl. lid van de 
Retraitepenning.
WOENSDAG: 7 uur z. rondst. v. Corn. 
v. d. Boer; half 8 z. j. voor Lamb. v.
Abeelen; 8 1. rondst. Maria Frans v. d. 
Meijden. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Theod. v. d. Boer; half 8 1. m. v. Joh. 
Asveld; 8 uur 1. rondst. voor Johanna Pe
trus Swinkels. 
VRIJDAG: 7 uur z. rondst. voor de Zeer
eerw. Heer Theod. v. d. Laar; half 8 1. 
rondst. voor Ger. Spikmans; 8 uur I.

mndst. voor Marinus Kuppens. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
Oerlemans; half 8 1. mndst. voor Arnol
dus Bressers; 8 uur I. rondst. voor Adr. 
v. d. Velden.
ZONDAG: half 7 I. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur I. rnnds't. voor Cornelia 
Traa; 10 uur z. j. voor Petrus v. Vught. 

In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Willem Wit
lox als overl. lid H. Willibrord. Dinsdag 
7 uur 1. m. voor Maria Adr. v. Dijk als 
over!. lid proc. van Hakendover. Woens
dag 7 uur 1. m. voor Maria Adr. v. Dijk 
als overleden lid proc. van Roermond. 
Donderdag 7 uur 1. m. voor Johanna • 
Maria Theod. v. d. Meijden. Vrijdag 7 
uur 1. m. voor Theo v. Hal v. w. Kerk
eind. Zaterdag 7 uur 1. m. voor Adr. v. 
Hastenberg v.w. Loe-eind. Zondag 7 uur 
1. m. voor Cor. Saris v.w. de Vlassprei.
Woensdagavond om 7 uur Lof ter ere 
van St. Joseph. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
algemene H. Communie der kinderen 
onder de plechtige te H. Communie en 
de kinderen van het 7e en Se leerjaar. 
Zij komen biechten: de jongens Don
derdagmorgen 8 uur en na de middag 
om 1 uur; de meisjes Vrijdagmorgen 8 
uur en Vrijdagmiddag 1 uur. 
De te H. Communie der kinderen van 
omstreeks 7 jaar zal plaats hebben over 
ruim een maand. 
De zelatricen van de St. Pieterspenning 
worden verzocht de half-jaarlijkse contri
butie van 6 cents bij de parochianen op 
te halen en deze bij ons af te dragen, 
uiterlijk op Zondag na Beloken Pasen. 

30e Maria Adr. v. Dijk en Wilh. Witlox 
te Liempde overleden. 
Gedoopt: Joh. Corn. zoon van Joh. 
Smulders-Rommen; Marinus Arnoldus 
Jos. Corn. zoon voor Henr. Habraken-v. 
Kemenade; Henr. Adr. Jos. zoon van 
Henr. Quinten-v. d. Meulengraaf; Elisa
beth Gerarda Wilhelmina dochter van 
Joh. v. Houtum-Simons. 

Missiebus: 
Bij uitv. van Marie Adr. v. Dijk f 21,
Bij uitvaart van Willem Witlox f 13,30 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Passie-Zondag, 11 Maart 1951. 

Vandaag zullen de kinderen hun Plech
tige Hernieuwing van Doopbeloften 
doen. Om 7 uur pl. gez. Communiemis. 
Deze zal worden opgedragen voor de 
parochie. Vóór en ná deze H. Mis Com
munieuitreiken voor de gelovigen. Onder 
de H. Mis alleen voor de kinderen. Na 
de H. Mis Te Deum v.w. de Pauskro
ning. Tweede schaalcollecte voor Bijz. 
Noden Episcopaat. De tweede H. Mis 
begint om kwart voor 9, de derde om 10 
uur. Na de middag om 3 uur plechtige 
Hernieuwing van Doopbeloften en Op
dracht aan de H. Maagd, waarbij alle 
parochianen worden uitgenodigd. 
Vandaag begint ook voor de volwasse
nen de P.aastijd. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
4de, 5de en 7de leerjaar komen biechten; 
Woensdag die van het 2de en 3de leer
jaar. Daags nadat ze gebiecht hebben 
zullen ze onder de H. Mis van half 8 ge
zamenlijk hun Paascumrnunie houden. 
Woensdag om half 8 Lof ter ere van de 
H. Joseph.
Vrijdag om half 8 Oefening van de H.
Kruisweg.
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor
het H. Land.
ZONDAG: 7 uur gez. H. Mis voor de
parochie; KW ART VOOR NEGEN
mndst. voor Wilhelmina Konings-v. d. 
Laar; 10 uur H. Mis voor Bijz. Int. (V). 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Wil
lem Witlox te Liempde overleden; 8 uur
Mndst. voor Cornelis van den Boogaard.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis
van Kempen; 8 uur mndst. voor Pieter
nella van de Nosterum-v. Wezel.
WOENSDAG half 8 mndst. voor Alber
tus van Gemert; 8 uur mndst. voor Ge
rardus Josephus van Oers.
DONDERDAG: half 8 rondst. voor Hen
drïcus van den Langen berg; 8 uur H. 
Mis voor Johanna Maria v. Rooy-v. d. 
Horst v.w. de buurt. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Antonia 
Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. Mis voor 
Mej. Maria Emerentia Banens. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Lauren
tius Brox; half 9 jrgt. voor Maria Brox. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 11 Maart. Passiezondag. Deze 
middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feest der 7 Smarten van de H.
Maagd; om 8 uur oefening van de Hei
lige Kruisweg. 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
Aanstaande Zondag: Palmzondag, begint 
de palmwijding om half 10. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als jaar
getijde voor Johannes Dominicus Dolle
voet; om half 9 voor Hans Jansens. 
MAANDAG: om 7 uur jaargetijde voor 
Adrianus van de Ven. 
DINSDAG: om 7 uur ter ere v.an de H.
Antonius; om half 8 voor juffrouw Bae
nens. 

STERFTETAFELS 

VOOR NEDERLAND 

De onlangsve�schenen publicatie van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
"Sterftetafels voor Nederland, afgeleid 
uit waarnemingen over de periode 1947-
1949" bevat behalve een uiteenzetting 
betreffende de uitgevoerde berekenin
gen, een commentaar op de verkregen 
uitkomsten en een vergelijking met de 
vroeger voor Nederland berekende ta
fels en de meest recente sterftetafels uit 
het buitenland. 
Uit deze nieuwe Nederlandse sterftetafel 
blijkt, dat de s.terftekansen wederom af
genomen zijn. Terwijl bij ae sterftever
houdingen van 1840-'50 van 100.000 
levendgeboren jongens .40.000 de 50-jari
ge en 4.700 de 80-jarige leeftijd bereik
ten, bedragen deze aantallen bij de hui
dige sterftekansen rond 88.000 en bijna 
33.000. Op 100.000 levendgeboren meis
jes zijn deze aantallen thans resp. 
90.000 en 36.000 tegen 43.000 en 6.300 
in de periode 1840-'51. 
Ten gevolge van deze vermindering der 
sterftekansen nam de gemiddelde te ver
wachten levensduur in de afgelopen pe
riode van rond 100 jaren toe van 36,2 
tot 69,4 jaar voor een pasgeboren jongen 
en van 38,5 tot 71,5 jaar voor een pas
geboren meisje. Voor de mannen bete
kent dit een toeneming met 92% of 
bijna een verdubbeling, voor de vrouwen 
een toeneming met 86%. 
Ook voor mannen en vrouwen van ho
gere leeftijd is het gemiddeld aantal nog 
te leven jaren toegenomen. Zo was bijv. 
volgens de sterftetafel van 1840-'51 de 
gemiddelde levensduur van 70-jarige 
mannen en vrouwen resp. 7,2 en 7,6 jaar 
en volgens de voor 1947-'49 berekende 
resp." 10,7 en 11, 1 jaar, hetgeen een ver
meerdering van bijna 50% betekent. 
De vermindering van de sterftekansen 
t.o.v. die volgens de sterftetafel 1931-'40
bedraagt ongeveer 30%, terwijl de ge
middelde levensduur voor pasgeboren
jongens ert meisjes met resp. 3,7 en 4,3
jaar is toegenomen.
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

· Parochie==Retraite
in de H. Hart Parochie te Boxtel. 

Er gaat iets groots gebeuren in 
onze Boxtelse gemeenschap. Een 
geest van vernieuwing, van los
laten van het verkeerde en het 
slechte, van een terugkeer tot het 
goede, gaat nu allen bezielen. 
Want er komt een bijzondere tijd 
van genade waarin Gods Geest 
zijn gaven zal schenken aan een
ieder die maar van goede wil is. 
Een tijd van bekering van de 
zondaars en een terugkeer van 
de verloren schapen, een tijd 
waarin de lauwen vurig zullen 
worden en de gewone middel
maat' wordt opgeheven tot een 
edelmoediger en deugdzamer 
leven. 
Er komt namelijk een parochie
retraite voor heel Boxtel, dus ook 
voor onze H. Hart Parochie. En 
hier is de titel nog groter, omdat 
deze Parochie zich opmaakt om 
haar Gouden Feest te gaan 
vieren. 
Want poetst de zorgzame huis
moeder ntet haar huis van boven 
tot onder en van onder tot boven, 
als er feesten op komst zijn? Za
gen wij dat niet de laatste week 
op de dagen voor Passie-Zondag. 
de dag van de Pl. H. Communie? 
En zo hoort deze parochie-retrai
te van de H. Hart-parochie reeds 
bij het Gouden Feest. Alle paro
chianen moeten er aan deelne
men. En als ze niet komen zullen 
de Paters hen uit hoeken en gaten 
gaän halen. Alles zal in touw 
moeten zijn om deze grote retrai-
te te doen slagen. 
Heeft Christus zelf niet gezegd: 
"Ilé ben èén vuur op aarde komen 
brengen en Ik wil niet anders als 
dat het brande." En dat vuur 

Gemeenteraads,ergadering 
Y'!ln 9 Maart. 

Na de vergadering op de gebruikelijke 
wijze geopend te hebben, doet de voor
zitter mededeling van de ziekte van de 
heer Secretaris, en wenst de patiënt een 
spoedige beterschap. 
De notulen gaven geen reden tot enige 
opmerking en de ingekomen stukken 
werden voor kennisgeving aangenomen. 
Dan deed de voorzitter mededeling van 
toevoeging aan de agenda van het plan 
tot wijziging van het uitbreidingsplan 
van het industrieterrein, en stelde voor 
ter bespreking daarvan in geheime ver
gadering te gaan. 
Na heropening der openbare zitting 
werd medegedeeld dat het ontwerp uit
breidingsplan in gewijzigde vorm ter 
visie zal worden gelegd. Aan het tweede 
plan is er thans toegevoegd een voorstel 
tot aankoop van grond van de Wed. Ver-t 
berne en van Van Lieshout. 
Machtiging wordt gevraagd tot verkoop 
van grond aan de Vereniging tot Her
eniging der Kerken. 
Het lid v. Nistelrooy vraagt of aan de 
verkoop ook bouwplicht is verbonden, 
walrop de voorzitter mededeelt dat geen 
grond wordt verkocht zonder daaraan de 
verplichting tot bouwen te verbinden. 
Ingekomen is een verzoek van het be
stuur der. Mater Amabilisschool om toe
kenning van subsidie voor uitgaven bui
ten schoolverband. Gevraagd wordt een 
subsidie van 625 gulden naar een aantal 
van 250 leerlingen. 
Van der Krabben informeert of de sub
sidie is bedoeld als tegemoetkoming in 
het schoolgeld, waarop de voorzitter toe
licht dat het de bedoeling is met het ge
vraagde subsidiebedrag de eerste kosten 
van de oprichting en de uitgaven voor 
aanschaffing diverse leermiddelen te be
strijden. De aanvrage is bedoeld voor dit 
jaar. Gehoopt wordt dat deze uitgave 
voor zulk een instelling van algemeen 
nut, za:I kunnen bestreden worden uit 
een hogere opbrengst van de verpach
ting der kermisvermakelijkheden. 
Dan komt aan de orde een verzoek van 
de K.A.B. om een bijdrage in de kosten 
voor het opzetten van eèn cursus tot 
scholing en vorming van een groep ar
beiders tot deskundigheid voor een taak 
als voorman in organisatie en onderne
ming. Voorgesteld M'Ordt een bijdrage te 
verlenen ten bedrage van 240 gld., waar
van.de ene helft op de rekening van het 
lopende jaar en de andere op die van 
1952 zou gesteld moeten worden. 
Op de vraag van Van der Krabben of de 
cursus alleen toegankelijk zal zijn voor • 
leden van de K.A.B., deelt wethouders 
Valks mee dat het geen bezwaar zal zijn 
ander� gegadigden toe te laten, zij het 
dan op andere voorwaarden. 

moet toch zeker oplaaien in de 
harten van alle mensen van de H. 
Hart Parochie. Daarvoor is onze 
parochieretraite zeker het ge
eigende middel. 
Op beloken Pasen zal men in de 
H. Hart-kerk en in de Burcht
kapel voor het eerst de drie Pa
ters Capucijnen zien. Pater Mel
chior, Pater ·Generosus en Pater
Rupertus.
Dan zullen allen duidelijk horen
wat de bedoeling is. De Parochie
wordt verdeeld in zeven wijken,
welke week na week aan de
beurt komen. In de eerste week
van Beloken Pasen tot de 2e
Zondag na Pasen, zullen de Pa
ters de eerste wijk met hun bezoek
vereren. In de week van 9 tot 15
April is dan de retraite voor deze
wijk, en zo steeds verder totdat
allen op 3 Juni een beurt hebben
gehad.
Alle oefeningen worden steeds
gehouden in de Wijk-Kapel de
Burcht. Des morgens een H. Mis
om half 7 en een H. Mis om 9
uur, om zo allen de gelegenheid
te geven de H. Mis bij te wonen.
Des avonds een predikatie: één
om 7 uur en één om half 9, voor
alle mannen en vrouwen boven
18 jaar. Voor de jeugd tussen 14
en 18 wordt een aparte week vrij
gehouden van 30 April tot 6 Mei.
Ge ziet dus een heel program.
Mogen allen hun best doen om
deze parochie-retraite te doen
slagen. Vragen wij daarom heel_
bijzonder de zegen àan het God
delijk Hart.
De volgende keer wat meer
nieuws over de retraite.

De voorzitter zegt toe aan de subsidie
verlening de voorwaarde tot . toelating 
van niet-leden der K.A.B. te doen ver
binden. 
VanNistelrooij is van oordeel dat een 
cursusgeld van 60 cent per lesavond wel 
door de cursisten zelf betaald zou kun
nen worden. Door deze subsidie-verle
ning wordt weer een precedent gescha
pen voor initiatieven van andere groe
pen. Hij is van oordeel dat een cursus 
om zichzelf. te ontwikkelen door de be
langhebbenden zelf dient te worden be
taald. 
De voorzitter is van oordeel, dat de op
zet van deze cursus toch een bredere 
grondslag heeft. Bovendien moet de sub
sidie verlening niet per leerling worden 
gericht. 
Het lid De Visser is van mening dat toch 
wel te ver gegaan wordt met subsidie
verlening aan een aparte groep en is van 
oordeel dat de kosten van zulk een cur
sus gedragen· moesten worden door de 
organisaties. G. v. d. Meijden vindt het 
ook een mooi initiatief, <loch niet van 
algemeen belang. 
De Laat zegt dat de vakgroepen met 
deze aangelegenheid van de K.A.B. niets 
te maken hebben, en oordeelt dat de ge
meenschap er gerust een offertje voor 
mag brengen, temeer omdat niemand 
groter offers brengt dan de arbeiders. 
Het lid Van Nistelrooy acht het getal 
van 24 cursisten op de 1500 georgani
seerden in de K.A.B. toch maar zeer ge
ring. Als vanwege de Middenstand cur
sus gegeven wordt zou hij het eveneens 
billijk achten de mensen zelf de kosten 
te doen betalen, doch nu wordt een pre
cedent gesteld. 
De voorzitter acht de vraag omtrent de 
schoolgeldbetaling een interne kwestie, 
en wijst er op dat het hier een econo
misch zwakke groep geldt. 
Van Susante acht het van groot belang 
de arbeiders meer ontwikkeling te doen 
bijbrengen mede in verband met de 
P.B.O. 

Wethouder Valks wijst op de maatschap
pelijke waarde van een meerdere ontwik
keling der arbeiders, temeer als deelname 
voor anderen dan leden der K.A.B. 
mogelijk is. 
Op de vr_aag of stemming word·t verlangd 
geeft het lid De Visser zijn wens hiertoe 
te kennen, en Van der • Krabben ver
klaart te zullen voor stemmen indien de 
door hem verlangde toelating van niet
leden der K.A.B. als voorwaarde wordt 
gesteld. 
Met de stem van het lid De Visser tegen 
wordt dan het voorstel aangenomen. 
Bij- de hierna in behandeling komende 
subsidie-aanvrage van de Plaatselijke 
Emigratiecommissie, informeert Van Nis
telrooij hoe Rroot de rijkssubsidie is en 
vraagt bovendien naar de lijst van cur
sisten, waarop de voorzitter hem wijst 

op zijn neiging zich te willen verdiepen 
in de interne zaken der verenigingen. 
Hij attendeert op de door B. en W. aan 
iedere subsidieverlening verbonden ver
plichting tot overlegging van rekening en 
verantwoording, zonder welke geen ge
volg wordt gegeven aan de subsidieuit
kering. 
De toekenning van 200 gulden subsidie 
wordt dan zonder stemming goedge
keurd. 
Verzoeken om medewerking ex art 72, 
betreffende verbeteringen aan het ge
bouw der St. Paulusschool, beschikbaar
stelling van projectietoestellen voor de 
R. K. Jongens Mulo, de St. Theresia
school te Lennisheuvel en de scholen te 
Ge�nonde, . en beschikbaarstelling van 
gelden voor de bouw van een rijwiel
bergplaats en het aanbrengen van ver
harding op de speelplaats aan de school 
te Gemonde worden overeenkomstig ad
vies van B. en W. ingewilligd. 
Eveneens het voorstel tot vaststelling 
van het bedrag per leerling zijnde voor 
het G. L. 0. f 25,-, V.G.L.O. f 30,-, 
U.L.O. f 40,- en B.G.L.O. f 50,-.
Bij hêt voorstel tot machtiging van B. en 
W. voor de verhuring van door de ge
meente te verhuren woningen, voorzover
nog geen machtiging was verleend, 
vraagt Van Nistelrooij of de woningen 
in de Rechterstraat opnieuw worden ver
huurd. 
De voorzitter zegt dat die aangelegen
heid niet aan de orde is. De bedoeling is 
machtiging voor het geval B. en W. ge
wenst achten te verhuren. 
G. v. d. Meijden is van oordeel dat de 
Raad toch al zo weinig te vertellen heeft
en wil daarom de zeggenschap hierover
aan de Raad houden. Bij de stemming
over dit voorstel stemt G. v. d. Meijden
tegen.
Bij het voorstel tot overdracht van be
voegdheden ingevolge het wegenver
keersreglement aan B. en W. maakt het
lid Van de Krabben bezwaar omreden
het nieuwe reglement bedoeld bevoegd
heid te geven aan de Raad.
De voorzitter zegt dat er geen bezwaar
is de bevoegdheid over te dragen.
Van de Krabben meent dat de Raad bij
overdracht niets meer heeft te zeggen en
vraagt of de Raad achteraf dan nog wel
besluiten kan nemen.
De Visser zou eerst een overleg willen
omtrent te nemen verkeersmaatregelen,
waartoe B. en W. een schema zouden
kunnen opmaken.
De voorzitter vindt machtiging in het al
gemeen toch wel gemakkelijk, doch ver
klaart B. en W. gaarne bereid tot vooraf
overleg.
Bij het voorstel tot verhoging van het
aan de Woningbouwvereniging St. Jo
seph toegestaan crediet voor de bouw
van 43 arbeiderswoningen, vraagt Van
Nistelrooij wie verantwoordelijk is, voor
wat betreft financieel beheer van het
huizencomplex.
De Bouwvereniging, zo licht de voorzit
ter toe, is verantwoordelijk, doch uitein
delijk B. en W., en de gemeente heeft
het recht de woningen te naasten.
Het lid De Visser vindt het niet juist nu
woningbouw in handen te geven van
verenigingen. De verhuring blijft dan be
perkt tot een bepaalde kring van woning
behoevenden, en waar woningbouwsub
sidie gegeven wordt moet toch iedereen
aanspraak kunnen maken op de te ver-
delen woonruimten. .
Het lid De Laat zegt, dat het Rijk de 
eigen bouw stimuleert, en de woning
bouwvereniging wil met betrekking tot
de verhuring ook een vinger in de pap
hebben, met inachtneming van statuten
en reglement.
Volgens de voorzitter is het principieel
gezien beter het particulier initiatief te
erkennen. Het verdient de voorkeur
tegenover overheidsbouw met al zijn be
zwaren. Als particuliere woningbouw
goed wordt opgezet mogen we er gerust
voor zijn. Bovendien wordt dan een stuk
overheidsbemoeiing overbodig. De wo
ningbouwvereniging zal met de gemeen
te wel in overleg treden en zo nodig
hulp vragen. En wat betreft de woning
ruimte-verdeling, daarin hebben B. en W.
ook nog zekere rechten. Zij kunnen voor
deze woningen ook bijzondere toewijzin
gen doen.
Principieel gezien heeft de gemeente te
veel woningen gebouwd en woningbouw
verenigingen te weinig. Het is dan ook
beter dat de particulier wordt ingescha
keld, dan dat de gemeente bouwt.
Het lid de Visser handhaaft zijn geop
perd bezwaar omtrent de voorkeur voor
leden van de woningbouwvereniging.
De voorzitter brengt hiertegen in dat de
vereniging volkomen gelijkwaardig is aan
de particuliere eigenaar, die ook bij ver
huring het recht van voorkeur heeft.
De Visser acht bedoelde woningbouw
niet gelijk aan de particuliere en de ge
meente heeft nu eenmaal een omvang
rijke woningexploitatie.
De voorzitter acht het ook nog van
groot belang dat door inschakeling der
vereniging een grotere verantwoordelijk
heid wordt opgelegd en aanvaard en een
betere sfeer opgewekt.
Bij de stemming verklaren zich de leden
Baaijens, De Visser en v. d. Weijst tegen
de voorstellen.
Het voorstel tot aanhouding van het op 
15 Januari ingekomen verzoekschrift. van 
enige belanghebbenden inzake de voor
pootrechten in het ruilverkavelingsblok 

Passieavonden 
Voorbereidingsavonden in de Goede Week. 

Maandag• en Dinsdagavond in 
de Goede Week in het St. Paulus 

Jeugdhuis in de Nieuwstraat. 

Met medewerking van het ker
kelijk Zangkoor van St. Petrus 
en het Jongenskoor en met be
hulp van enkele declamatoren 
zullen op Maandag• en Dinsdag• 
avond in de Goede Week in het 
Jeugdhuis in de Nieuwstraat 
Passie-avonden worden georga
niseerd tot voorbereiding van de 
plechtigheden van de Goede 
Week, vooral de Paas-Zaterdag
avond. 
Met behulp van een filmstrook 
zal er uitleg van die plechtigheden 
worden gegeven door Kapelaan 
Verhagen. 

Programma van de Passie•avond. 
Half acht: 1 e. Openingswoord Kape
laan Verhagen; Gedicht van Revius, 
voorgedragen door Pater Oswald "Het 
zijn de Joden niet, Heer, die U kruisig
den" lntochtszang: ,,Gloria Laus, uitge
voerd door het kerkelijk zangkoor en 
jongenskoor. 
Filmstrook met uitleg over Palm-Zondag 

"Spoordonk", motiveert de voorzitter 
met de mededeling dat het gemeentebe
stuur zich in deze aangelegenheid nog 
niet kan uitspreken. 
Als het voorpootrecht wordt opgelegd 
met de toedeling van wegen aan de ge
meente en dan nog met betaling van 
20.000 gulden, dan willen wij een en an
der nog wel eens nader bekijken. 
Bedoeld verzoekschrift was niet duide
lijk, en de gemeente had niets te doen, 
alles werd haar toegedeeld. 
Het lid Paulus v. d. Meijden zegt dat de 
Heer Rechtercommissaris toegestaan 
heeft de grondslagen van b -erekening 
pootrecht te verhogen en vraagt zich ook 
af wat er valt te doen. De gemeente is 
geen partij geweest. De Ruilverkavelings
commissie heeft wel besprekingen gehad, 
doch kan de gemeente· niets opleggen. 
Het gemeentebestuur zou kunnen beslui
ten het recht van bomen te planten voor 
een ruim tijdvak te verhuren aan aange
landen. 
De Ruilverkavelingscommissie heeft zich 
te houden aan de beslissingen van de na
tuurschooncommissie, Ged. Staten heb
ben wegen en waterlossingen goedge
keurd op voorwaarde dat ze worden toe-
gewezen aan de gemeente Boxtel. 
De Voorzitter hoopt dat de Ruilverkave
lingscommissie de gemeente niet op
schept met die 20.000 gulden. Het zal de 
raad duidelijk zijn dat in deze zaak nog 
eens afgewacht moet worden. Uiteraard 
hebben wij bezwaar tegen de bijdrage. 
Het lid Kurstjens merkt nog op dat de 
zogenaamde bermsloten afwateringsslo
ten zijn, die door de gemeente tweemaal 
per jaar • zullen gezuiverd moeten 
worden. 
Als dan de voorzitter zich niet erg inge
nomen toont met de toewijzing van we
gen en waterlossing en de gemeente bo
vendien nog een bedrag van 20.000 gul
den te betalen krijgt, geeft het lid Kurst
jens te kennen, dat er wel meer onrecht
vaardigheid is in de aangelegenheid van 
de ruilverkaveling. 
P. v. d. Meijden beweert dat de wegen
en bermsloten ingevolge de ruilverkave
lingswet moeten toegewezen worden.
De voorzitter de zaak niet rijp achtende
voor openbare behandeling, stelt voor
tot nader beraad aan te houden.
Bij punt 15, voorstel tot overdracht van
grond aan de R.K. Bouwvereniging St.
Joseph, verzoekt het lid De Visser aan
tekening dat hij tegen de voorgestelde
overdracht is.
Met punt 17 der agenda: verslag van de
raadscommissie inzake de bijzondere
voorgevelrooilijn Rechterstraat en ver
schillende verzoeken betreffende grond
transacties ter plaatse, wordt door B. en 
W. voorgesteld het verslag voor kennis
geving aan te nemen en de verzoeken
voorlopig aan te houden.
Het lid Van der Weijst stelt voor punt
17 en 18, welk laatste inhoudt een voor
stel tot ruiling van grond langs de Rech
terstraat met de heer Voets, met elkaar
te verbinden. In het voorstel tot ruiling
van grond is toch een deel van het voor
stel der commissie overgenomen.
Van Nistélrooij zegt dat de commissie
de wijziging der rooilijn heeft voorge
steld. Zij betrof slechts een stukje grond
van 4 meter. 
De voorzitter verklaart dat de wijziging 
der rooilijn konsekwenties meebrengt. 
Hij ziet niet in waarom de ruiling van 
grond met de heer Voets niet kan wor
den afgewerkt als deze binnen de rooi
lijn slechts een meter grond nodig heeft. 
Het nieuwe verzoek van Van Kol wordt 
hiermede niet achtergesteld. Hij acht het 
niet juist de twee aanvragen aan elkaar 
vast te koppelen. De commissie wil een 
beslissing inzake Voets tegelijkertijd met 
de aanvrage v. Kol, doch Van der Pas 

en Witte Donderdag. Gedicht van Guido 
Gezelle, voorgedragen door Mej. W. v. 
Riel. ,,Ja, <laar zijn blijde dagen nog in 
het leven". 
2e. Goede Vrijdag. Gezang "Christus 
factus est" ..... _., uitgevoerd door het ker
kelijk zangkoor en jongenskoor. lnlei
dingswoord door Kap. Verhagen. Gezang 
"Ecce ligmun Crucis ...... " uitgevoerd 
door kerkkoor en jongenskoor. Gedicht 
van Heyman Dullaert: ,,Christus in het 
Hofke", voorgedragen door Pater Os
wald. Filmstrook met uitleg van de Goe
de Vrijdagplechtigheden. Gedicht . van 
Justus de Hardwyn: ,,Klachte", door 
Mej. W. v. Riel. Gezang "Lamentatio" 
door Pater Crino. 
3e. Paaszaterdag. Meerstemmig gezang 
,,Popule Meus" door het kerkkoor. ln
leidingswoord. Gedicht van M. Nijhof: 
,,de Soldaat die Jezus kruisigde", voor
gedragen door Mej. R. v. Erp. Film
strook met uitleg van de Paas-Zaterdag
plechtigheden. Gedicht van Guido Ge
zelle "Paschen", door Mej. R. v. Erp. 
Paas-,,Alleluja en Confitemmi" door het 
kerkkoor en jongenskoor. - Sluiting. 
Om half 8 beginnen deze avonden. Gra
tis entrée. Wij sporen allen aan om hier
heen te komen. - Schoolkinderen wor
den er niet verwacht. 
Bovenstaand programma wordt op beide 
avonden afgewerkt. 

en Mertens hebben dezelfde rechten. 
Wij kunnen op verzoeken pas reageren 
als wij grond hebben. 
Van Nistelrooij zegt graag te zien dat 
Voets kan bouwen, doch acht de moge
lijkheid aanwezig dat ook v. Kol kan 
bouwen. 
De voorzitter zegt dat Voets niemand 
nodig heeft. Hij kan op eigen grond 
bouwen. Als de raad het voorstel wil 
doen de rooilijn om te leggen dan volgt 
de gewone procedure. Daarna komt aan 
de orde of de gemeente grond kan ko
pen. Het heeft geen zin Voets te dwars
bomen- omdat er een aanvraag is ·ván 
Van Kol. 
Van Nistelrooij zou aan Van Kol als 
eerste aanvrager de voorkeur willen 
geven. 
De Visser vindt dat in deze kwestie ge
noeg gesproken is en daar volgens de 
commissie na het haaks stellen der rooi
lijn beide aanvragers zouden kunnen 
bouwen, wil hij wel in die zin besloten 
zien. 
De voorzitter brengt nog in het midden 
<lat Van Kol niet kan bouwen zonder de 
grond van de fam. Mertens en daarnaast 
ligt de grond van Van der Heijden. Wij 
kunnen niets verkopen wat wij niet be
zitten. 
Dan doet Van Nistelrooij een schriftelijk 
voorstel, doch de voorzitter wil dit zon
der voorbereiding in B. en W. niet in be
handeling nemen. 
De heer Oliemeulen zegt dan dat B. en 
W. de bedoelingen van de commissie
toch kenden. In het voorstel der cotQm�-
sie stond toch in wat wij wilden. Al!i-,..;,Vàn 
Kol een behoorlijk pand kan bouwen
kunnen Mertens en Van der Heijden, en 
al wie overigens nog wil, aansluiten. Wij
staan niet afwijzend tegen Voets. Hij
stelt dan voor wijziging der rooilijn in
de geest van het voorstel der commissie
en B. en W. uit te nodigen tot voorbe
reiding van de rooilijnwijziging volgens
het verslag.
P. v. d. Meijden en C. de Laat verklaren
zich tegen.
De ruiling van grond met Voets werd
goedgekeurd.
De mededelingen aan de orde zijnde 
geeft de Laat de wens te kennen, dat 
ook dubbele waterleidingmeters zouden 
gelegd worden in woningen van particu
lieren, waarin twee gezinnen wonen. 
Van Nistelrooij maakt aanmerking op de 
verhuring door de gemeentebedrijven van 
gasgeysers in andere dan woningen van 
de gemeente, en meent dat dit niet de 
bedoeling kan geweest zijn van de raad. 
Bij de rondvraag informeert Oliemeulen 
omtrent het afbreken der huizen in de 
Ri;chterstraat. Naar mededeling van de 
voorzitter moet gewacht worden totdat 
woningen leeg komen voor de bewoners 
dezer huizen. Het lid Baaijens zag in de 
Konijnshoolsedreef trottoirbanden en 
tegels en vraagt naar de bestemming 
daarvan. Hij wijst ook op diverse man
co's aan kelders van de nieuwe wonin
gen. Onderzoek wordt toegezegd. 
Het lid van der Weijst wijst er op dat 
de allernieuwste straten bestraat en be
tegeld worden, doch vraagt in deze ook 
aandacht te doen schenken aan heel 
oude straten. 
Van der Krabben informeert naar de rio
lering en bestrating waarvoor in de be
groting van 1950 reeds een post was uit
getrokken, waarop wethouder Van de 
Laar mededeelt dat verwerking van de 
post nog niet is toegestaan. Ook vraagt 
v. d. Krabben of de subsidie van 500
gulden voor de jeugdverenigingen al is
verdeeld. Wethouder Valks deelt mede,
dat de eerste 500 gulden bedoeld zijn
voor de parochiële jeugd en de tweede
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500 gulden voor de jeugd der stands
organisaties. 
G. v. d. Meijden bepleit het in orde bren
gen van diverse fietspaden.
Bekkers informeert naar de verlegging
van het voetpad bij Brekelmans in Ge
monde en wijst op het slechte fietspad
van Gemonde naar De Ketting. Inzake
bedoeld voetpad licht de voorzitter toe,
dat eerst een kortere verbinding moet
worden gemaakt door Bekkers en dan
kan de omwisseling ter sprake gebracht
worden.
De Laat vraagt of de toegestane huur
verhoging voor de huiseigenaren niet de
verplichting meebrengt de hoognodige
herstellingen van lekkende daken te
doen en wijst op de gevolgen van het
ontbreken van riolering. Hij vraagt ook
doortrekking der waterleiding op d_e
Eindhovenseweg.
De voorzitter zegt dat slechte daken en 
ontbreken van riolering los staat van de 
huurverhoging. De eigenaren die toch al 
zwaar belast zijn, kunnen hiertoe moei
lijk verplichtingen worden opgelegd door
de overheid. Alleen de erge gevallen
worden onder de aandacht gebracht. B.
en W. zijn voorzichtig in deze. Aan krot
woningen is niet veel te verbeteren. Wat
betreft de waterleiding op de Eindhoven
seweg : de aanleg hiervan is meermalen
bezien, doch is heel duur.
Niets meer aan de orde zijnde sloot de
voorzitter de vergadering.

4 + 1 ? 
Let op dit sommetje In 
het volgende nummer 
van Brabants Centrum 

Plaatselijk Nieuws 
VOOR OUDEN VAN DAGEN. 
Ouderdomsrentetrekkers, wier rente be
taalbaar is op 25 Maart, worden beleefd 
doch dringend uitgenodigd hun rente af 
te halen op VRIJDAG 23 Maart a.s. Dit 
in tegenstelling met de reeds aan hen 
toegezegde datum aan de loketten. 

VOORBEREIDING 
H. BLOED-PROCESSIE.
Het ligt in de bedoeling van het werk
comité in de a.s. week weer een groep 
van de processie te doen aantreden en 
wel de: ,,Korenaren" alsmede de dames 
die in het H. Bloedspel een rol hebben 
gespeeld. 
Allen worden verwacht haar costuum te 
komen passen Dinsdag 20 Ma3crt a.s. op 
Duinendaal des avonds tussen 8 en 9 
uur. Oproepen werden reeds verzonden. 

LANDBOUWERS. 
Het bestuur van de Werktuigen Coöp. 
van Boxtel is van plan Dinsdag 20 Maart 
a.s. 'n aantal voerkuilen en silo's te gaan
bekijken in Udenhout, die met de Har
delandmachine zijn ingekuild. Degenen
die mee willen rijden, moeten Dinsdag
20 Maart om 9 uur aanwezig zijn bij W.
v. Alphen, Luissel, om van daaruit geza
menlijk te vertrekken. Rijdt zoveel mo
gelijk mee, dan kunt U zich zelf over
tuigen, en de mening horen van mensen
die reeds met deze machine hebben in
gekuild.

LHet Ned. Rode Kruis 
:afd. Boxtel. 

Dinsdagavond werd in de Ark een alge
m,:ne ledenvergadering gehouden van 
het Nederlandse Rode Kruis. 
De Heer Willockx heette de aanwezigen 
welkom, en vooral hen, die deze avond 
de herinneringsmedaille zouden ontvan
gen. Onder voorlezing van het korte 
verslag over het afgelopen jaar werd een 
minuut stilte gevraagd voor de overle
den voorzitter, de heer H. Jos van Su
sante, die de afdeling Boxtel opgericht 
heeft. 
Voor de opengekomen en aanvullende 
functies in het bestuur waren zes candi
daten gesteld: Zr. Clercx, de heren 
Bastings, Nico Janssen, J. v. Nistelrooy, 
G. Willockx en Zimmerman, die allen bij
acclamatie gekozen werden.
Na deze verkiezing ontvingen Zuster
Christinette, Zuster Regnera, de Heren
J. v. Oerle, J. v. Nistelrooy, H. Boxtel,
en J. Gemen uit de handen van de Bur
gemeester het Herinneringskruis 1940-
45 voor hun moedig optreden tijdens de 
oorlogsjaren. De Burgemeester dankte
hen namens de gehele Boxtelse gemeen
schap voor het vele goede wat zij ge
daan hadden voor gewonden en zieken.
Hierna werd voorgesteld de Burgemees_. 

ter tot ere-voorzitter te benoemen waar
mee de gehele vergadering enthousiast
accoord ging.
Het stemmen over de goedkeuring van
de statuten en huishoudelijk reglement
had een vlot verloop.
Omtrent het plan 1951 werd medege
deeld, dat dit jaar nog begonnen zal
worden met de oprichting van een
transportcolonne. Tevens zal op 23
April a.s. een bloedafname-avond geor
ganiseerd worden. De voorzitter sprak
de hoop uit dat de Boxtelse bevolking
haar volle medewerking zal verlenen om
deze avond te doen slagen en vertrouwt
op ee.n . .grote deelname voor dit mooie
doel van naastenliefde. In het plaatse
lijk plad zullen enige artikelen verschi_j
nen om een en ander over de bloed
transfusie uiteen te zetten. Verder zal
huis aan huis gevraagd worden om zich
op te geven als bloedgever.
Na de rondvraag werd de vergadering
door de voorzitter gesloten.

LIEMPDE 
K.A.J.-NIEUWS. 
De pioniersclub komt voortaan elke veer
tien dagen bijeen in de Kajuit. Wederom 
op a.s. Woensdag 21 Maart a.s. om 7.30 
uur onder leiding van onze Kringleider 
Karel v. d. Velden uit St. Oedenrode. 

1

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. PAR. BIBLIOTHEEK. 
LIEMPDE. 
Het leesseizoen loopt ten einde. A.s. 
Zondag worden voor, de laatste maal 
boeken uitgeleend. 
Alle boeken moeten terugbezorgd wor
den op 2de Paasdag, na de Hoogmis in 
het Parochie-huis. 
Op 1 ste Paasdag is de Bibliotheek dus 
niet geopend. 

HET SCHAAKSPEL, 
CULTURELE ONTSPANNING. 

De l.i. Maandag door. Dr. Stumpers, 
voorzitter van de N. B. Schaakbond, 
welwillend aan de E. B. Schaakclub en 
verdere belangstellenden aangeboden 
simultaanséance was matig bezocht, maar 
gelukkig vergoedde de kwaliteit der be
zoekers de geringe kwantiteit. 
Dr. Stumpers toonde onmiskenbaar zijn 
meesterschap op de 64 velden: de 15 
zwart-spelers moesten allen de vlag strij
ken; dus een score van de simultaanspe
ler van 100% ! 
Hopenlijk zal het nuttig effect van het 
gebodene voor Boxtel's cultuurleven blij
ken uit een verblijdende opgang van de 
schaaksport. Wie daaraan wil medewer
ken zal welkom zijn op iedere Maandag
avond in Hotel v. Vlerken. Het bekende 
"onbekend maakt onbemind" zal zich 
dan ongetwijfeld omzetten in het tegen
gestelde met het gevolg van een gesta
dige groei van E.B.S. en toename van 
deze bij uitstek culturele ontspanning. 

Eerste diploma•uitreiking aan de 
R.K. Schildersschool ,,St. Lucas" 

. Als een voortreffelijk besluit van de drie 
jaar lang betrachte werkijver werd 
vorige week in onze Katholieke Schil
dersschool "St. Lucas" aan de eerste 9 
studenten de titel Mr. Schilderen toege
kend na afgelegd examen. 
De uitreiking van de diploma's had j.l. 
Zaterdag plaats in de school op De 
Burgakker, onder aanwezigheid van de 
rijks-gecommiteerde, hoofdbestuur van 
de R.K. Schilderspatroonsbond "St. Lu
cas, genodigden en ouders van de stu
denten. 
De voorzitter van de Schilderspatroons
bond, de heer De Kok, verwelkomde in 
zijn openingswoord allen, voornamelijk 
de officiële gedelegeerden, wethouder 
Valks, die wegens verhindering van de 
burgemeester namens het gemeentebe
stuur aanwezig was, en de rijks-gecom
miteerde als vertegenwoordiger van het 
departement van Onderwijs. Hij schetste 
vervolgens de moeilijkheden en weder
waardigheden van de opbouw der Schil
dersschool, de omstandigheden waar
onder in de eerste drie jaren moest wor
den gewerkt door de leerlingen en het 
lerarencorps, en dankt vervolgens de 
vaders, die, als leden van de patroons
bond, zich vele offers getroostend, bo
vendien hun zonen aan de nieuwe school 
toevertrouwden ter opleiding. 
Nu te kunnen constateren wat in de af
gelopen jaren is gepresteerd en dat een 
niveau is bereikt waarop wij trots mogen 
zijn is bemoedigend. Staat de school niet 
aan de spits, de vergelijking met andere 
scholen kan in menig opzicht worden 
doorstaan, zowel wat betreft de decora
tieve-, reclame- als andere vakken. 
Het is goed de toekomst in het oog te 
houden en als schoolbestuur de beste 
krachten voor de school aan te trekken. 
Met grote waardering kon worden ge
tuigd dat het resultaat van de school is 
bereikt met een zeer bekwaam directeur, 
die zich zeer grote opofferingen in de 
afgelopen jaren heeft getroost, daarbij 
spontaan bijgestaan door leraren en 
medewerkers. 
Ten slotte dankte de heer De Kok zeer 
speciaal de secretaris, de heer J. v. d. 
Hout, die voor de stichting der school 
zo bijzonder heeft geijverd en een grote 
morele steun is geweest voor 't bestuur, 
en verder het gemeentebestuur en de 
geestelijkheid voor de ondervonden 
steun en huisvesting der school. 
Komende tot de bespreking van het 
examen getuigde de heer De Kok van 
zijn tevredenheid over de resultaten. 
Van de 10 candidaten toch behaalden er 
9 het meester-diploma. Een extra ver
melding was het waard dat C. Derks uit 
Grave 181½ van de 220 examenpunten 
werden toegewezen, en H. de Corti uit 
Weert 171 punten. Verder werd het di
ploma uitgereikt aan B. v. d. Biggelaar, 
St. Oedenrode; J. Donkers, Erp ; H. 
Hurkens, 's Hertogenbosch; C. Hüsstege, 
Haaren, C. Leuven, Aalten, P. Puntman, 
Oisterwijk en L. Verhoeven, Oss. 
De jongelui feliciterende met het behaal
de succes, spoorde de voorzitter hen aan 
op de verworven basis verder te bouwen 
en zelf te bekijken hoe de toekomst ver
der op te bouwen. De ouders gaf hij 
de raad vrijheid te geven hun talent 
te ontplooien. Het ambacht heeft vele 
facetten en iedere schilderszaak biedt 
gelegenheid tot ontplooiing der begaafd
heden. 
Na de diploma-uitreiking sprak de direc
teur, de heer Notenboom, nog een op
wekkend woord en dankte hij de ouders 
voor het in hem gestelde vertrouwen 
door de opleiding der jongens in zijn 
handen te leggen, en de leraren voor 
hunne medewerking. 
De Rijks-gecommiteerde verklaarde met 
genoegen naar Boxtel te zijn gekomen 
en na kennis gemaakt te hebben met het 
onderwijs, getroffen te zijn door de in 
korte tijd bereikte resultaten. 
Ten slotte dankte de primus C. Derks 
namens de gediplomeerden directeur en 
leraren voor de opleiding en de ontvan
gen goede wenken, waarvan zij in hun 
verder leven een nuttig gebruik hopen 
te maken. 

Verenigings-Agenda 
Ned. R.K. Bond van Werkmeesters en 
Toezichthoudend personeel., 
Op a.s. Vrijdag 16 Maart des avonds om 
8 uur zal bovengenoemde bond een 
praatavond houden in Hotel Bekkers 
over de P.B.O. en de S.E.R. De bonds
voorzitter, de heer v. Kouwen, zal het 
onderwerp inleiden en de gestelde vra
gen beantwoorden. Het is voor het lei
dinggevend personeel een zeer urgente 
kwestie, reden waarom alle leden zeker 
worden verwacht. 
Ook niet leden welke met leiding zijn 
belast, zijn op deze praatavond welkom. 

E.H.B.O. 
Woensdag om half 9 cursus voor groep 
C. Donderdag GEEN cursus.

R.K.J.B., Boxtel. 

Bedrijfapenaioenfonda 

voor de Landbouw 

De arbeiders in de land- en tuinbouw zal 
een uitnodiging worden toegezonden om 
de premiekaarten 1950, voorzien van alle 
strookjes over 1950 en de waardestroken 
der Bedrijfsverenigingen tegen nieuwe 
premiekaarten in te wisselen op een zit
ting van de Sociale Verzekerings Com
missie. 
De premiekaart moet bij verwisseling 
van werkkring in de land- en tuinbouw 
steeds aan de nieuwe werkgever worden 
getoond. 
De bezitter der premiekaart zorge alle 
strookjes van de werkgever - bij ziekte 
en ongeval die van de Bedrijfsvereniging 
- te ontvangen en deze regelmatig op
de premiekaart te plakken.

NIEUWE KOFFIEBON 

Het bedrijfschap voor Granen, 
Zaden en Peulvftlchten te 's Gra
venhage heeft bon 489 Algemeen 
(A- en B-kaarten) en bon 497 
Algemeen (D-kaart) aangewezen 
voor het kopen van 125 gram 
koffie. Deze bonnen kunnen met 
ingang van Vrijdag 16 Maart 
1951 worden gebruikt en blijven 
geldig voor het kopen van koffie 
bij de detaillist tot en• met 31 
Maart 1951. 
Het rantsoen moet dienen voor 
zes weken, zodat de eerstvolgen
de bonaanwijzing eerst op 26 
April 1951 zal plfiats hebben. 

Bovengenoemde vereniging houdt een al
gemene vergadering op Zaterdag 17 
Maart a.s. om 8 uur in Café H. v. Rooij. 
In verband met de belangrijke agenda 
worden alle leden op deze vergadering 
verwacht. � 

Gesprek aan het kerkportaal 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 
van 6 tot en met 12 Maart 1951.
GEBOREN: Wilhelmina P. Th. J. doch
ter van L. C. van de Sande en L. Tim
mermans, Kapelweg 4 - Antonius M. A. 
M. Vlamings en B. C. C. Deenon, Baro
niestraat 29 - Maria H. J. P. dochter
van M. J. M. van Oers en C. M. G. 
]Jpelaar, Koppel 3 - Cornelis J. M. 
zoon van M. H. Siemerink en M. M. 
Heesbeen, Rechterstraat 88 - Adrianus
M. C. zoon van M. v. d. Bogaard en L.
v. d. Meijden, Boomstraat 35 - Marius
A. ]. M. zoon van J. C. Heesemans en
M. P. v. Erp, Luissel 7b - Wilhelm�a
C. A. J. M. dochter van L. J. v. d. Meij
den en A. M. Wouters, Molenstraat 40.
ONDERTROUWD: Petrus L. A. Vla
minckx en Maria G. Brusselers - Lam
bertus J. C. van Lieshout en Lucia C. M.
van den Hout.
OVERLEDEN: \Vilhelmina van Raven
steijn, oud 65 jaren, echtgenote van J. v.
Schijndel, Maastrichtsestraat 60 - Wou
therus van Weert, oud 82 jaren, Ridder
van Cuijkstraat 46 - Wilhelmus Jan van
Helvoort, oud 9 mnd, Tongersestraat 22.

LECTUUR GENOT 

voor 3 cent per persoon per week. 
Gemiddeld lezea vier gezins
leden Brabant's Centrum, en 
dat voor een gering bedrag: 

12 cent per week 
f 1,55 per kwartaal. 

Prompt op tijd wordt ons blad 
thuisbezorgd. 

Dezer dagen kwam ik toevallig een 
vriend uit Breukelen tegen: vlak bij de 
Sint Petruskerk. Hij was blij dat hij me 
weer eens zag, en dan babbelt hij graag 
een beetje. Plotseling werd hij dood
ernstig. 
Zoals je weet - zei hij - ben ik een 
trouwe lezer van Brabants Centrum. 
Hij wachtte even en gluurde me raad
selachtig door zijn brilletje aan. 
0, ja? vroeg ik gemaakt onverschillig. 
Moet je dáárom ineens zo'n ernstig ge
zicht trekken? 
Ja, inderdaad, zei hij, want we staan hier 
bij het Kerkportaal. En als je Brabants 
Centrum moet geloven, worden hier zeer 
ernstige gesprekken gevoerd. Het is ge
leerde praat, die ze verkopen, hier in het 
Dorp. Als ze bij ons uit de kerk komen, 
hebben ze het bij voorkeur gewoonlijk 
niet over de grondslagen van het Heilig 
Huwelijk! 
Even moest ik nadenken: Och ja, natuur
lijk is dat wel waar, waagde ik, doch dat 
stukje is slechts een manier om de aan
dacht van de mensen te trekken. Die 
brief van onze bisschoppen over het Hu
welijk is zo'n bizondere brief. Daar moet 
over geschreven worden, hij moet wor
den uitgelegd en onder de aandacht wor
den gebracht. De mensen hebben dat 
zelf gevraagd. 
Nou, en nu leggen ze er telkens een 
stukje van uit. Of er nu boven staat 
kerkportaal van Liempde of Esch of H. 
Theresia, dáár gaat 't niet over. De 
meeste mensen hebben te weinig ener
gie en durf om over het Sacrament van 
het Huwelijk na te denken. 
En ja, ik gaf toe: je kunt er niet altijd
luchtig over schrijven. 
Die brief van de bisschoppen is niet mis. 
Je moet er bij nadenken. 
Maar is het die moeite niet ruimschoots 
waard?· Je denkt toch ook - soms diep 

GEMEENTE BOXTEL 
Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Boxtel maakt 
bekend, dat ter gemeente-secretarie vanaf 19 Maart 1951 
gedurende vier weken voor eenieder ter inzage ligt het in 
uitvoerige kaarten uitgewerkt ontwerp tot herziening van 
het plan van uitbreiding, waarbij de bestemming van de in 
dat plan begrepen grond, gelegen ten westen van de spoor
lijn Boxtel-Eindhoven en voorzover deze is bestemd voor 
industrieterrein, nader wordt aangewezen (partieel plan 
industrieterrein). 
De geldende bebouwingsvoorschriften, vastgesteld bij raads
besluit van 14 April 1950, goedgekeurd door gedeputeerde 
staten van Noord-Brabant bij beschikking van 21 Februari 
1951, G.nr. 40759H, liggen mede ter inzage. 
Gedurende boven genoemde termijn kunnen belanghebbenden 
bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren indienen. 

Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. 

BOXTEL, 16 Maart 1951. 

- na over je vacantie, je werk, je geld
en de film, waar je naar toe wilt gaan?
- Maar kunnen :ze er dan niet beter
over preken? 
- Och ja, dat gebeurt natuurlijk 66k
wel. Maar hoeveel dingen kan men niet
goed of rustig of duidelijk uitleggen:
zeker als het gaat over het Huwelijk.
De tijd van preken is kort en iedereen
luistert mee in de kerk.
- Kán tenminste meeluisteren, glimlach
te m'n vriend.
- Men kan over deze onderwerpen
makkelijker praten in een Congregatie,
H. Familie, op een Mater Amabilis
school, of in een gesloten groep, zoals
bijvoorbeeld de 18-jarigencursus, gelijk
wij die hier kennen.
- Heb jij iets van die cursus gehoord.
Hoe is die bevallen?
- Ik heb gehoord dat de jongens de
volgende keer zelf daarover in Brabants
Centrum willen schrijven.
Onze Jan is daar al met z'n vriend over 
aan het confereren geweest. - Kijk en 
dát moesten ze nu ook doen met het 
Gesprek aan het Kerkportaal. Ze moes
ten schrijven: dit zegt de bisschop: 
"Het baart ons zorg, dat het Huwelijk 
tegenwoordig zo slecht wordt voorbe
reid. De verkering is immers de voor
bereiding op het Huwelijk. Wie moet 
niet erkennen, dat de verkeringen tegen
woordig vaak veel te vroeg beginnen." 
- Is dat waar? Zijn er ouders of jon
geren, die dát erkennen? Dat denken ze
erover? Zouden ze dát niet eens willen
meedelen aan deschrijver van Gesprek
aan het Kerkportaal?
Weet je wat, zei m'n vriend uit Breuke
len: Ik zal het begin maken. De volgen
de keer zal ik dáár 't mijne eens van 
zeggen. 

Adres: B. C. (Kerkportaal,. 

FLINKE BIJVERDIENSTE 
kunt U jaarlijks verwerven als U zich opgeeft als 

NYLONS, in diverse modetinten, 
een bijzonder voordeeltje 3.98 

6.90 
MONSTERNEMER 

voor grondonderzoek van land, en tuinbouwgronden, 
fruittuinen, boomgaarden, weilanden, partic. tuinen, enz. 
onder lriding van een landbouwkundige. Vooral in aan, 
merking komen zij die in hun woonplaats veel relaties 
hebben b.v. ZAADAGENTEN e.d. 
Brieven met opgave van leeftijd, tegenwoordig werk, event. 
firma waarvoor werkzaam, aantal klanten en omzet enz. 
te sturen aan: BBB Postbus 63 te Roermond

Wih U u met J'.,ase,n op tz,'n
J.aaskst uit!lkn?? 

Profiteert dan van onze 14:•daagse reclame 
van 16 t.m. 29 Maart. 

Bij aankoop van de benodigde 
stof voor dames- of kinderkle
ding een knippatroon naar keuze 
GRATIS, waardoor U in staat 
bent zelf uw kleding te maken. 

ZIET DE RESULTATEN IN ONZE ETALAGE. 

ALS ATTRACTIE EEN 

NAAISTERSPAKKET 
bestaande uit 

1 rolletje rijggaren 
tesamen 90 cm tailleband 

1 stuk kleermakerskrijt ) voor 

1 paar mouwvullingen f 1.10 
1 stukje boorband ' 

J. M. van Geel::de Koning
Stationstraat 22a Boxtel 

NYLONS, extra fijn weefsel 

KA YSER NYLONS, de originele 
amerikaanse nylons, in alle mode
kleuren 

LINKSGEWEVEN kousen, sterke 
kwaliteit, in de modekleuren 

LINKSGEWEVEN kousen, in alle 
moderne tinten. Extra fijn 

LINKSGEWEVEN kousen, zeer 

fijn weefsel. Een chique en toch 
soliede kous 3,45 

WITTE SPORTKOUSEN, voor 
meisjes, met apart dessin geweven, 
10 cent stijging per maat, m. 2 

SPORTKOUSEN, zuiver wol met 
zeer fijn blokdessin, 25 cent stijging 
per maat. m. 1 

SPORTKOUSEN, voor jongens, 
een zeer sterke wollen kous, met 
mooi blokdessin, 
20 et. stijging per maat, m. 4 

8.90 

l.so

2.45 

2.95 

l.os

2.10 

2.90 

Z/ef onze efe/eges/ 

van Hout
Ververgaard 

BOXTEL 

-
1 

- -1 

- === 

1 



De gevolgen der Ruilverkaveling -

"Spoordonk" voor de gemeente
Zoals uit het in dit blad voorkomende 
raadsverslag is te lezen, is ons gemeente
bestuur niet erg enthousiast over "haar 
aandeel" in de tot stand gekomen ruil
verkaveling "Spoordonk": 
En als men weet of liever aan de hand 
van door deskundige mensen verstrekte 
gegevens een vennoeden kan krijgen van 
de omvang der op de gemeente komende 
blijvende lasten, dan krijgt men zo het 
gevoel dat de gemeente het kind van de 
rekening dezer ruilverkaveling wordt. 
Met reden mag worden verondersteld 
dat "het aandeel" der gemeente een ka
pitaal aan lasten zal gaan bedragen. 
Wij kunnen ons voorstellen hoe ons ge
meentebestuur zich wil beraden, aange
zien onze gemeente in deze aangelegen
heid is betrokken geworden als een par
tij, die de lasten zal te dragen krijgen, 
zonder mogelijkheid van verhaal, tenzij 
op de belanghebbenden bij de ruilverka
veling de gemeentelijke baatbelasting zou 
kunnen worden toegepast. 
In het verzoekschrift van enige belang
hebbenden in het ruilverkavelingsbloc 
,,Spoordonk" werd ernstig bezwaar ge
maakt tegen de overname door de ge
meente van de voorpootrechten, waartoe 
de Raad in Maart 1949 in principe 
besloot. 
De aantasting van dit recht, brengt vol
gens de adressanten voor hen nadeel en 
schadelijke gevolgen. 
Hoe ver nadeel en schade strekt is niet 
persé te becijferen. De landbouwer gaat 
bij zijn bewering ervan uit, dat geboom
te het voedsel van de bodem tot zich 
trekt en verder door de overschaduwing 
van het land de groei der gewassen be
lemmert. 
Adressanten gaven bovendien te kennen, 
dat het raadsbesluit genomen was na een 
onvolledige toelichting. Ook beschouw
den zij het niet als een voordeel" voor de 
gemeente, en maakten de opmerking hoe 
in het jongste verleden gebleken is dat 
er van dergelijke beplantingen practisch 
niets over bleef. 
Verzocht werd om maatregelen te 
nemen, dat het besluit niet ten uitvoer 
wordt gelegd. 
Dit verzoekschrift werd in een der vorige 
raadsvergaderingen niet in behandeling 
genomen omreden wegens te late indie
ning B. en W. geen gelegenheid hadden 
kunnen vinden de omvang er van te be
studeren, en thans kwam het ter agenda 
met het voorstel van B. en W. om het 
voorlopig aan te houden. 
Wat is er inmiddels gebeurd? 
Enige adressanten hebben een procedure 
gesteld tegen de Ruilverkavelingscommis
sie en zijn als partij verschenen voor de 
Rechtercommissaris. Deze _ nu heeft op 
deskundige voorlichting de schatting der 
Ruilverkavelingscommissie teniet gedaan 
en de waarde van het voorpotingsrecht 
bepaald op het 6 à 7 voudige van die 
door de Ruilverkavelingscommissie ge
maakt, althans een aanmerkelijk hoger 
schatting. 
In aanmerking nemende, dat d'e uit-· 
spraak van de- Rechtercommissaris alleen 
betrekkin_g heeft op de rechten van de 
procederenden, zal het oorspronkelijk 
bepaalde bedrag van 20.000 gulden toch 
nog wel uitgroeien tot 30 à 40.000 
gulden, 
En indien dit als het hun rechtmatig toe
komende zal moeten worden betaald, 
blijft de gemeente staan voor het feit dat 
bij het voorpotingsrecht belanghebben
den, die niet gereclameerd hebben, in 

feite te kort worden gedaan met de af
koopsom die bepaald is door de Ruilver
kavelingscommissie. 
Dan is er nog een tweede factor van 
onkosten. 
De toewijzing der wegen in het verka
velingsbloc houdt ook in die van de 
berm- en afwateringssloten. Hieraan zit 
vast het onderhoud dier sloten, hetgeen 
tweemaal 's jaars zal dienen te geschie
den. Wat dit betekent wordt duidelijk 
als men weet dat in het bloc naar ruwe 
schatting de lengte dier sloten plusminus 
20000 strekkende meters bedraagt, waar
van beide bermen door de gemeente on
derhouden zullen moeten worden. 
Nemen we daarbij de kosten van liet 
snoeien van de straks aangeplante bo
men, dan is te begrijpen, dat de gemeen
te Boxtel inzake de tot stand gekomen 
ruilverkaveling jaarlijks een hoog bedrag 
aan uitgaven zal hebben. 
En wat staat daar als voordeel tegen
over? 
De opbrengst van de bomenverkoop na 
een mensenleeftijd of langer, van welks 
waarde men zich niet veel behoeft voor 
te stellen, in .ianmerking genomen wat 
in het bezwaarschrift wordt vermeld, n.L 
dat van dergelijke beplantingen prac
tisch niet over bleef. 
Als ergens uit blijkt dat toepassing van 
het beginsel van "overdracht aan het 
lagere orgaan" naar beide zijden voor
delig zal kunnen zijn, dan lijkt het ons 
wel in dit geval. 
Voor het gemeentebestuur is er reden 
zich te verweren tegen de toebedeling 
der ruilverkavelingslasten, temeer daar 
de aangelanden in het ruilverkavelings
bloc, die toch in hoofdzaak de gebrui
kers van de aangelegde landwegen zul
len blijven, met de mogelijke voordelen 
ook het onderhoud kan gelaten worden, 
welk onderhoud door hen naar bevinding 
van omstandigheden naar eigen belang 
te gerichter tijd kan geschieden op voor
deliger wijze dan door de gemeentelijke 
diensten. 

Hoe de zijde werd 
uitgevonden. 

Tot het jaar 2640 vóór Christus be
schouwde men in het oude China de 
zijdewonn als een van de zeven plagen. 
De Oosterse boeren klaagden steen en 
been, dat de vraatzuchtige insecten hun 
kostbare moerbeziënoogsten vernielden 
en waren ten einde- raad. 
Hoeang-Ti, toen Keizer van China, was 
zo begaan met het lot zijner onderda
nen, dat hij de hulp van zijn gemalin in
riep en haar verzocht, de gedragingen 
der wormen te bestuderen. De mooie, 
jonge Si-Ling aanvaardde deze taak en 
bracht vele uren in het bos door om het 
doen en laten der wormen gade te slaan. 
Op zekere avond zag zij iets zeer merk
w_aardigs. Uit een goudkleurige cocon,
die een worm gehuisvest had, kwam een 
uitzonderlijke mooie vlinder te voor
schijn-. Opgewonden toonde de Keizerin 
de cocon aan een van haar hofdames, 
die hem in een bijgelovige vrees in een 
vijver wierp, waardoor het glinsterende 
spinsel losgeweekt werd tot ragfijne dra
den. Dat bracht Si-Ling op een idee. Zij 
verzamelde de cocons, vlocht de draden 
aan elkaar en vervaardigde daaruit het 
eerste zijden kledingstuk. 
Aldus ontdekte in de grijze oudheid een 
vrouw de zijde, en veranderde een bron 
van rampspoed in een bloeiende indu
strie ten dienste van de schoonheid. 

SINT JOZEF 
eerlijke, eenvoudige, ongekunstelde Man zonder pretenties en zon� 
der aanspraken. geef de wereld een beetje kinderlijkheid en tevre�
denheid. Leer ons in alles oprecht te zijn. in ons dagelijks leven, in 
ons gebed, in ons vermaak, in onze zorgen. Blijf de huisvaders en 
huismoeders steeds aan hun grote. heerlijke plichten en vreugden 
herinneren. Neem onze jongens .en meisjes bij de hand. die eeltige 
hand van U . . .  J Zegen onvermoeid de eenvoudigen, die vertrouw� 
vol Uw voorspraak inroepen en bewaar de Kerk voor iedere vorm

van verwarring. Behoed ons voor hoogmoed en bind ons op het hart, 
dat goedheid en eenvoud niet van elkaar te scheiden zijn. Zeg ons 
onophoudelijk, hoe klein we moeten worden om een beetje op Uw 
grote gestalte te kunnen lijken. Amen. 

Wat men In Canada zoal doet 

Voor de oorlog sprak men over Canada 
bijna uitsluitend als over het grote 
graanland van Amerika. Door de oorlog 
zijn er andere werkzaamheden tot gelij
ke hoogte gestegen als de landbouw, en 
wel het houtbedrijf en de mijnen. 
Op het ogenblik is het een grote zorg 
voor de Canadese regering om de land
bouw in voldoende stijgende lijn te hou
den. Zeer vele jonge boeren en boeren
dochters zijn onder de oorlog naar de 
steden getrokken om daar te gaan wer
ken in de oorlogsindustrie en ofschoon 
er nog millioenen hectaren goede grond 
liggen, geschikt voor la_ndbouw, zijn de 
meesten niet naar het land teruggekeerd, 
zodat hier en daar de boerenbedrijven 
zelfs te koop aangeboden worden, terwijl 
het toch juist de wens is om de land
bouw niet alleen op peil te houden maar 
nog te doen stijgen. Dit is de reden ook 
waarom de Canadese regering zo graag 
jonge boeren-gezinnen naar Canada wil 
laten komen en ook de reden waarom 
men in Canada zo graag Nederlandse 
boeren ziet komen, omdat deze zo fier 
zijn op hun boerenstand en hun beroep 
trouw zullen blijven ook in Canada, wat 
een garantie is voor een gezonde stand 
en een gezond landbomybedrijf. 
De voornaamste landbouwproducten, die 
voor een groot deel in de wereldhandel 
gaan zijn: tarwe, haver en gerst. Hierop 
volgt wel de aardappelteelt en dan de 
rogge. Andere producten als boekweit, 
maïs, knollen en bonen, worden minder 
verbouwd. 
Een betrekkelijk klein bedrijf heeft er 
nog altijd wel 'n 40 hectaren; de groot
ste bezitten soms duizenden hectaren. 
Alles bij elkaar loopt het aantal boerde
rijen over heel Canada naar het millioen, 
die alleen samen een 70 millioen hecta
ren bezitten. Beneden de 40 hectaren 
zijn er geen, of het zijn tuinders in de 
buurt van de steden, die toch nog altijd 
'n 3 à 4 hectaren grond hebben. 
Naast de landbouw, en sinds de oorlog 
wel gelijkwaardig hiermee, is het hout
bedrijf. Ongeveer een derde gedeelte 
van Canada is bos. De allereerste kolo
nisten zijn al begonnen met het rooien 
van bos voor woningen, brandhout en 
scheepsbouw, en ook al voor verzending 
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MACKENZIE KING 

de vorige president van Canada. 

naar Europa. Toen het land Engels werd 
groeide het houtbedrijf nog meer omdat 
Engeland door alle eeuwen heen een 
zeevarend volk was en hier een kans lag 
om uit zijn kolonies al het hout te halen 
voor de bouw van schepen, die toen nog 
allemaal volledig uit hout werden ge
maakt. Voordien moest al het hiervoor 
benodigde hout uit de landen om de 
Oostzee worden gehaald, waar men het 
duur moest betalen. Ook de Verenigde 
Staten betrokken, na de verklaring hun
ner onafhankelijkheid, bijna al hun hout 
uit Canada. 
De waarde der Canadese wouden steeg 
tot het dubbele sinds men papier maakt 
uit houtpulp. Vroeger maakte men pa
pier uit stro, gras en lompen. Sinds hon
derd jaar weet men pas papier te maken 
uit hout. Dit hout wordt daartoe tot 
vezels gemalen, men lost dan uit deze 
houtpulp door een chemische stof de 
houtstof op, waarna men de celstof of 
cellulose overhoudt, waarvan het papier 

gemaakt wordt. Hoe vollediger de hout
stof is opgelost, hoe fijner het papier is: 
Voor de papierfabricage gebruikt men 
vooral wat wij zouden noemen grenen
en vurenhout, wat hout is van sparren 
en dennen. Alle krom gegroeide bomen 
�omen er voor in aanmerking die dan 
m blokken worden gezaagd· en fijn ge
malen worden. Het ongezuiverde papier
pulp is te gebruiken voor het grofste 
karton en het zogenaamde hard-board 
het h�lfgezuiverde wordt hoofdzakelijk 
gebrmkt voor krantenpapier, dat over de 
hele wereld in enorme hoeveelheden no
dig is. Per jaar produceert Canada 4 à 5 
millioen ton papier. 
Naast het boerenbedrijf en het houtb�
drijf, zeiden we, is in Canada nog een 
derde hoofdtak van bestaan en dat is de 
mijnb�uw, het mijnwezen, welke tegen
woordig wel het grootste deel binnen
brengt van het hele nationale inkomen
van Canada. 
De voornaamste producten van de Cana
dese mijnen zijn goud en nikkel. De we
reldv�?rraad nikkel komt voór 95 %, 
dus b11na geheel, uit Canada. 
Maar Canada delft nog veel meer uit de 
grond op. Zo is Canada ook de grootste 
wereldproducent van asbest en_ platina. 
Voor zink en radium komt Canada op 
de tweede plaats; -voor goud, zilver, ko
per en kobalt op de derde plaats en voor 
lood op de vierde plaats. Er zijn boven
doen nog kolenmijnen en zinkmijnen 
terwijl de bodem ook nog petroleum e� 
aardgas oplevert. 
Daarmee zijn de minerale rijkdommen 
van Canada nog niet. alle opgesomd: 
voor de bouwvakken leveren de Cana
de_se mijnen no_g cement, kalk, kalksteen,
gnnt, vaste klei, zandsteen, graniet, zwa
vel, talk en gips. 
Alles bij elkaar maken alleen al deze 
mijnen Canada tot een der rijkste landen 
van de wereld. 
Naast deze genoemde hoofdmiddelen 
va_i:i bestaan: landbouw, houtwezen en 
m11nbouw, bestaat er nog steeds een gro
te handel in pelzen, en het spreekt van
zelf dat ?let z�lk een mijnenrijkdom er 
ook een mdusttie van wereldbetekenis is 
gevormd. 
Wat Canada mist is: 
krachten. 

voldoende werk
T. 
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vraagt een net, degelijk, R.K., aankomend 
PAAS-AANBIEDING 

MEISJE 
Ter opleiding winkel. 

Goed kunnende rekenen en schrijven. 

HET ADRES VOOR UW 

Algehele Voetverzorging 
WIES GEMEN 
Med. Gedipl. Pedicure 
Tel. 296, Stationstraat 14 

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. 

GRATIS PROEFNUMMERS!! 

Aan de MUIDERKRING te BUSSUM 
Stuur mij een gratis 
Naam 
Adres 

proefnummer van HB 

Woonplaats _ _ ______ __ __ ·---- -·---·---------
Opplakken op briefkaart en weg er mee 1

�-'Vooc 1�l 
Bonbons Victoria 3 Set 
Bonbons Kwatta 40" 
Paasbonbons 50" 

Choc. Paaseitjes �anaJ60" 
Suiker Eitjes 1 8" 

! 

Paasschuim 2 2,. 

A. o. d. 'llleii,da�
Past. Erastraat 13, Boxtel

-·-------------....:. 

BRILLEN 
F.P.v.Langen 

Stationstraat 62 

VAK.OPTICIËN 
Leverancier voor alle 

Ziekenfondsen 

Accountantakantoor van 

H. CUPPEN 
Lltl: hderl. 6enoolsch1p v. lcco11t11t1Lid : Bond na Bel11lln1ca11ulent11 
Den Bo•ch

Van Noremborghstraal 74, Tel. 8010 

Deze mooie 
zware massief eiken

Rookfauteuil 
IN FRAAIE OLD,FINISH 

uitvoering 
MET

GESCHOREN VELOURS 

VEREND KUSSEN 

m warme kleuren als:

TERRA 
NÈGRE 
GROEN 

Speciale prijs 

fl. 59.50

DE ZELFDE UITVOERING 
MET DAMAST KUSSENS 

doorgenopt. 

fl 39.75

't Is weer 

,,In den Ooievaar'' 

PASEN 

1 Wij brengen steeds het nieuwste
in: Dames-, Heren• en 

� z 
Boxtel K" d h Prins Bern�ardslraal 32, Tel. 512 ) In erSC Oenen 111 

Met Uw pijnlijke YOetèn BOEKHOUDINGEN en UI C R • 
U) 

NAAR BELASTINGZAKEN 111 Volop ic. P E SAN DALE N c( 

Jo Y, Grlnsven-v. Summeren �������� z 
met lederen tu••enzool Q. 

MARKT 15 Weet U w.d .... �. A G 
Statlonstr. 14 

lledlscb Gedlpl. Yoetmzorgsler Adverteren in ons blad 
• emen Telefoon zee

Ook ••n hul• te entbleden is de beste reclame! PASEN _J 



Expositie 
Voorjaar 1951 

"U k nt niet kleskeu)g genoeg zijn, 

Wat h belangrijker voor de eerste levens
periode van Uw kleine zoon of dochter, dan 
een juiste voeding 7 Zowel voor zieke als 
gezonde babies heeft STEROVITA vele soorten 
kindervoeding in de handel gebracht. Laat 
Uw dokter U adviseren, welke soort juist Uw 
baby een stralende gezondheid zal geven, 
Verkrijgbaar bij de melkhandel. Vraag Uw 
dokter naar: STEROVITA KINDERVOEDING. f 

:Da.mes, 
A.s. ZATERDAG 17 MAART
n.m. 5 uur openen wij onze

fupo.sitie oan de nieuwste modellen 

1Jamultoeáen 
voor het voorjaar 1951. 

Naast exclusieve modellen brengen wij 
ook aparte hoeden in voordelige prijzen, 
vanaf 6.90 in Vilt en Stro. * 
Uwe belangstelling wordt, z o n d e r
enige verplichting uwerzijds, zeer op 
prijs gesteld. 

Zij, die niet in de gelegenheid waren 
onze hoeden, op de Modeshow in De 
Ark te zien, kunnen in onze zaak de 
modellen nog uitgebreider bezichtigen. 

Jdt. 1liii,s=IJ.. d. P,èandt' 

Vlot en jeugdig, in de kleu
ren grijs, staal, geel, fraise 
en écru, maten 38 t/m 46 

f. 26,75 ►

ad11isterl Wï11,veen, bij het kiezen 

van Uw zomergarderobt !" 

• Gemaakt met de modernste apparaten 
in een gespecialiseerde fabriek. 
Alleen het allerbeste is goed genoeg 
voor Uw kinderen. Geel :,e daarom 
$teeds: 

5-tat�nskaat 38 - 1..ef. 583 = !Bo.xtel. 

Wij vragen ook uw aandacht voor 
onze zeer  fijne col lect i e  stoffen in 

Deux-pièces, in turquoise, 
lita en beige, klassiek van 

1·, lijn, maten 38 t/m 46 

* Imprimé, Broderie en Organdie. 
A.s. Zaterdag is de winkel van 12-5 u. gesloten 

�:-------* -* 

1. 42,75 •••••• ••••••• :IA.·····I

, ., Depot te Boxtel: Zuivelfabriek "De Hoop" Zijn uw Nylons stuk? 
Laat ze dan bij VAN KESSEL 

REPA REREN 
Daar alleen wordt gewerkt met de modern• 
ste machines tegen de laagste prijs en elke 
reparatie wordt voor 1000/o gegarandeerd. Is uw Huwelijk in 't verschiet 

of Verlooft V zich met Pasen? ,,DE STER" H. van Kessel 
Amsterdam Eindhoven 

Kousenreparatie en Uitleenbibliotheek � 
Spoorstraat 2 • Boxtel T' 

Wij tonen U een z.eer grote keuze in : *== OP VERZOEK IN ÉÉN DAG KLAAR ==* Vastentijd 
Ka a st ij d Gouden H.D.Z. Trouwringen 

Uit edelgoud voegloos gesmeed Àl5 U tie& sd'io.on(lemaaflt DE GOEDKOOPSTE 
Boterham belegging 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
sier dan uwe woning opnieuw 
met een onzer in 't ANKER 

T uwelier = Horloger Kruisstraat 10 Mooie Lampekappen of Kronen, 
Slaapkamerschalen, 
Ganglantaarns, Plafonieres, 
Schemerlampjes, enz. 

Fijn geraspte zeer oude 
vette Kaas 28 et per 100 gr. 
mooi strooibaar. 
Vette gesneden Kaas 

24 et per 100 gr. 
Electro Techn. Bureau 

ADELAARS Breukel■estraat 4, Boxtel 
Volop Roomboter 

f 1.00 per 250 gr. 

Voor kuikens warmtelampen steeds in voorraad. C. de Jong•v. Kempen
v. Hornstraat 12

MAG. DE BIJENKORF 

BOXTEL A. VAN KOL SCH IJNDEL 
Stationstr. 55 Tel. 406 
Markt 1 4 Tel. 489 

Hoofdstr. 1 41 
Tel. 319 

L et op de dubbeltjes! 
BETAALT NIET TE VEEL!! 

Voor de Schoonmaak! 
TRAPPEN, per trede 1,30 WASBORSTELS 0,35 

STRIJKPLANKEN 13,50, 12,05, 9,05 WERKBORSTELS 0,49, 0,36, 0,29 
STRIJKPLANK, verstelbaar 1 8,75 

KEUKENSPIEGELS 
STRAATVEGERS 1,75, 1,25, 0,85 

3,75, 3, 10, 2,50, 1,45, 1,00 KAMER VEGERS t, 10, 0,85 

MESSENBAKKEN 2,40, 2,25, 1,95, 1,75 HÀ.NDVEGERS 2,70, 0,70, 0,65, 0,50 

KAMBAKJES, beuken 1,40, 1,35 LUIWAGENS 1,75, 0,80, 0,75, 0,50 
CLOSETPLANKJES 0,90, 0,49, 0,45 ZWABBERS 2,75, 2,45, 1,79 
HANDDOEKREKJES, beuken 

2,90, 2,60, 2,50 HOEKWITTERS 1,05, 0,45 

KACHELZEIL TJES 0,59 CLOSETBORSTELS 0,75 

MATTENKLOPPERS 1,65, 1,49, 1,05 EMMERS 4,60, 3,40, 3,15 

1 SCHUURPAPIER p. pak 12 et - LOLA BORSTELS 50 et 1 
PLUMO'S 2,25 GOUD- EN ZILVERBRONS 0,36 

RAGEBOLLEN 2,95, 2,50, 0,70 
SPONSEN 1, 10, 0,85, 0,70, 0,65, 0,40 

ZEEMLAP, prima kwaliteit 2,50 

STOFDOEKEN 0,55 

WERK- OF WAFELDOEKEN 

0,59, 0,50 
ZEEPPOEDER 0,39 

BLOKKEN HUISHOUDZEEP 0,32 
WASKLEMMEN, per kaart 0,25 

KOPERPOETS 0,39, 0,25 
ZILVERPOETS 0,40 

KASTPAPIER (vellen) 
KASTPAPIER (rollen) 

0,05 

0,65, 0,55, 0,50, 0,39 
KASTRAND 0,40, 0,22 

PUNAISES, per doosje 
SCHOENPOETS, zuiver was en 

terpentijn, in de kleuren 

0,08 

bruin, zwart, blauw 0,24, 0,20 
BOENWAS 0,60, 0,45, 0,40, 0,25 
SCHUURPOEDER 0,40 
KOFFIE-, THEE- EN 
SUIKERBUSSEN 3,55, 3,20 

1 MEUBEL VERNIS - Eiken en Mahonie per fles 35 et 1 

De grootste sortering • De beste kwaliteit .._
DE LAAGSTE PRIJS 

"DE BIJENKORF" Boxtel, Schijndel 

EXTRA WEEKRECLAME 

A.s. Vrijdag en Zaterdag 16 -17 Maart

Poulet f 1.20 per ½ kg 
verkrijgbaar bij de slagers van Boxtel. 

Bovendeert's Schoenhandel 
NAAST GEMEENTEHUIS 

GYMSCHOEN 
met prima loopzool 

extra versterkt in Zwart of Wit 

Nu nog voor: 
24-26 2.95
27-30 3.25 

31-33 3.50 

34-42 3.95

43-48 4.50

'��� 
(jt1uweropi1/ ! 

Het Snoepje van de Week 
is weer zo lekker en zo leuk. 

Iedere week bij f. 2.50 aan De Gruyter
artikelen een zakje lekkers met ee11 
kinderverrassing voor slechts 10 cenl 

JUNGHANS 
Wandklokken l 
en Pendules � 

met bimbamslag 

Wekkers 
voordelige prijzen 

Alles onder 
garantie 

Uurwerkreparaties in één week klaar. 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
Horleger Opticiën Juwelier 

Luxe Autoverhuur 
M. v. d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269

Aanzienlijk mooier 
komt uw kamer uit, wanneer 'n 
passende moderne overgordijn• 
stof het geheel completeert. Wij 
tonen U in onze etalages' een 
prachtige sortering: 

EFFEN OVERGORDIJNSTOFFEN 

in pasteltinten 4, 75 p. mtr. 

JAQUARD OVERGORDijNSTOFFEN 

moderne patronen 3,75 p. mtr. 

CRETONNE OVERGORDijNSTOFFEN 

pracht dessins 4,95 p. mtr. 

VELOURS OVERGORDIJNSTOFFEN 

terra en negre 6,75 p: mtr. 

VOOR IETS APARTS ..... 

ç-;--JA\Î 
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P,caJant' s Ceidcuui 

SPORT-NIEUWS 
BEST VOORUIT - BOXTEL 2 - o.
Wat weinigen konden vermoeden is uit
eindelijk toch nog bewaarheid. Boxtel 
heeft in de returnwedstrijd tegen Best 
Vooruit het loodje moeten leggen, en 
heeft de wedstrijd verdiend verloren. De 

anders zo snelle voorhoede zag geen 
kans het B.V.-doei ernstig te belagen, en 
het spel vooral na de rust was geen scha
duw van wat we in de vorige wedstrijden 
te zien kregen. 
Het zag er in het begin niet naar uit dat 
B.V. in deze wedstrijd de boventoon zou
voeren. Best V. speelde wel agressief 
doch Boxtel diende goed van repliek en 
kon zelfs na de eerste verkenningen 'n 
zeker overwicht opleggen. Het spel van 

en hoewel de resterende tijd nog alles 
op alles gezet wordt, B.V. houdt het 
doel potdicht, en als scheidsrechter An
sems, die de beste man van het veld was, 
einde blaast is er in de stand geen ver
andering meer gekomen. 
Boxtel 2 deed het beter en stuurde de 

Zaltbommel reserves met 'n 8-2 neder
laag naar huis terug. 
Boxtel 3 zette 'n domper op de kam
pioensillusie van Boskant door op het 
nippertje met 3-2 te winnen. 
Voor a.s. Zondag is vastgesteld Boxtel
Oss. Aanvang half 3. 
Boxtel 2 speelt voor de Toon Schröder
beker in Helvoirt tegen de club van die 
naam. Aanvang 2 uur. 
Boxtel 4 ontvangt Rhode 2. Aanvang 12 
uur. 

B.V. is niet fraai, doch met harde verre O O C , 
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Doorlopend kruiswoordraadsel met magische figuur 
HORIZONTAAL: 1. Wapenschouw; soort kers; 2. Hetzelfde, wereld
deel; vervoerbedrijf, 3. Slim; metaal; 4. Deel van een wet; zoen; deel 
van een vinger 1 5. In het jaar der wereld, rivier in Italië 1 6. Gard; 
drinkgerei 1 7. Lofzang; jong zoogdier, 8. Heideplas; aarden vaas 1 9.
Lengtemaat; bijw. van graad 1 10. Soort; behoeft� 1 staldieren; 11. Bos
god; lokspijs, drank; 12. Galon; Kleurling; 13. Plaats in Gelderland; 
smalle weg I Stad in Duitsland; deel van de Bijbel. .. VERTICAAL: 1. Zuil; militaire rang; 2. Bloedvat; voorbeeld, karakter;
3. Smalle opening1 lidwoord; plaats, boerderij; 4. Eenh. van stroom
sterkte (afk.); ratelpopulier; 5. Erkentelijkheid; solozang; 6. Bijbelse 
figuur; kant; 7. Onder voorwaarde; larve 1 8. Grondsoort, snoer aan 
een hengel 1 9. Spoorstaaf; winterverschijnsel; pul 1 10. Foedraal I door
gang; geestdrift, 11. Duikereend; geestelijke; loot. 

MAGISCHE FIGUUR. 
HORIZONTAAL EN VERTICAAL: t. Muziekterm; 2. Afgodsbeeld; 
3. Plaats in Utrecht; 4. Rivier in Frankrijk; 5. Elke keer.

Oplossing vorige Puzzle 

HORIZONTAAL: t. kalk, 5. smal, 9. ode, 10. fat, 11. era, 12. reep, 14. 
peer, 15. mirakel, 19. nadat, 21. pad, 23. mes, 24. aar, 26. elite, 27. tarra, 
28. nek, 29. Noë, 31. kam, 32. kamer, 35. misslag; 38. toon, 40. gort, 42.
Epe, 43. vat, 44. oor, 45. made, 46. Otto. 
VERTICAAL: 1. korf, 2. adc, 3. leem, 4. parade, 6. meel, 7. are, 8. larf, 
13. pin, 14. pet, 16. ramenas, 17. kasteel, 18. palet, ;ij). barak, 21. pen,
22. dik, 24. ark, 25 ram, 30. omslag, 32. kin, 33. rag, 34. stem, 35. moed,
36. goot, 37. stro, 39. opa, 41. rot.trappen w_ erd herhaaldelijk . verwarring K.S.V.

''. o· o· c-' St M· h Gestel t 2Pesticht lil de Boxtel-defensie waar v. • • • - • ic • -
0• hot d I ts van W v d Me1·1·den R.K.S.V.A. 3 - O.D.C. 4 4 - 2 irsc e p aa . . . 
innam. De aanvallen zijn echter te rom- Jammer dat de wedstrijd O.D.C.-St. M. 
melig zodat werkelijk gevaar voor de Gestel, die een beslissende meerderheid 
Boxtel-veste niet ontstaat. Langzaamaan op voetbalgebied van ODC te zien gaf, 

Onder de inzenders van goede oplossingen van het "Doorlopend Kruiswoordraadsel met magische 

figuur" zullen wij 10 stuks loten van de Afrika-loterij verloten. Inzendingen moeten in de week na Pasen 

in ons bezit zijn. 

herwint Boxtel haar zelfvertrouwen, en toch nog werd verloren. De dikwijls 
'n tijdlang lukt het om B.V. op eigen fraaie aanvallen misten de afwerking, de 
helft terug te dringen. De voorhoede stootkracht, waardoor de St. M. Gestel-
kan echter de cadans niet te pakken krij- verdediging telkens weer op het laatste 
gen, en al noteren we enkele goede scho- nippertje kon ingrijpen. Toch stemt het 
ten waaronder 'n poeier van v. d. Plas verheugend voor O.D.C. dat de jeugd, 

"Hands" alleen strafbaar als er sprake 
is van opzet. 

die beter lot verdiende ; B. V. houdt met die in deze wedStrijd weer sterk was ver- Een gesprek, dat wij met een bestuurslidkunst- en vliegwerk het doel schoon, zo- tegenwoordigd, zich aardig begint in te van een der plaatselijke voetbalverenigin-dat met blanke stand gedraaid kan wor- spelen. Nog wat meer routine, en de gen mochten voeren, is aanleiding om de den. Wie echter denkt dat Boxtel er nu jongens zullen van zich doen spreken. spelregel met betrekking tot het spelen nog 'n schepje op zal doen, komt bedro- Met de ruSt leidde St• M. Gestel met van de bal met de hand of arm te be-gen uit. 't Blijft bij 'n tam spelletje waar- l-O. Tegen de verwachtinft in, ver- handelen. Uit voornoemd gesprek bleekaan de voorhoede practisch niet meer te grootte zij in de tweede hel t de • voor- ons n.l., dat dit bestuurslid de pertinente pas komt. sprong. ODC zag eerst in de laatste mi- mening is toegedaan, dat elk aanraken Gesteund door de wind komt B.V. nu nuut door A. Peijnenburg de kans de eer van de bal met de hand of arm in het l··k M h te redden. f h gevaar 11 opzetten. et oge verre pas- strafschopgebied met een stra se op moet d d b 1 • d ,, ) d d" Het vierde elftal verloor in Schii"ndel van sen wor t e a lil e ooxte -ver e 1- worden gestraft. ging gejaagd en profiterend van 'n mis- Avanti met 4-2• Niets in echter minder waar! • d L •• T" Het programma voor a.s. Zondas is , d Il verstan tussen e11ten en 1mmermans, Wij moeten toegeven, dat han sgeva en wordt na 10 minuten spelen de bal in de Bladella....:-o.o.C. een teer punt in de voetbalspelregels touwen gewerkt 1-0. 't Boxtel -spel Voor de lagere elftallen geen wedstrijden. zijn. Een groot deel van het publiek en blijft lusteloos. 't Tempo zakt, en het O.D.C.-junioren. ook van de" spelers heeft daarvan nog plaatsen is slecht verzorgd. De voorhoe- Voor de competitie zijn deze week geen kaas gegeten. Zeer onlangs maak-de is niet actief, en kan zelfs met de best slechts twee wedstrijden vastgesteld, n.l. ten wij het nog zelf mede, dat een geloei aangegeven ballen niets uitrichten. B.V. Zaterdag 3 uur: O.D.C. 11-Deuteren 3 van de tribunes ons deel was en spelers daarentegen ruikt de winst en de achter- Zondag 12 uur: O.D.C. ?-Concordia 8 heftig appelleerden. Wij zullen het u ter hoede grijpt stevig in en ruimt keurig op. lering vertellen. Verder clan enige corners die wel enig D.V.G.-NIEUWS. Eén van de achterspelers probeert iemand gevaar opleveren kan Boxtel het niet De wedstrijden voor het eerste en twee- een bal te ontnemen in het strafschopge-

HET DOELPUNT. 
Om alle misverstand te voorkomen wil
len wij er nog op wijzen, dat ook een 
opzettelijk hands maken niet altijd be
straft behoeft te worden, n.l. door het 
toepassen van de regel van het voordeel. 
Wij zullen dit met een simpel voorbeeld 
illustreren. 
Wanneer bij een schot op doel een spe
ler (geen doelverdediger) de bal uit het 
doel tracht te slaat en desondanks ver
dwijnt de bal toch in het doel, dan moet 
er een doelpunt worden toegekend en 
geen strafpunt. 
De geroutineerde scheidsrechter zal bii 
het maken van de overtreding niet on
middellijk fluiten, doch rustig de verdere 
ontwikkeling van het spel afwachten, op
dat hij niet de overtredende partij be
voordeelt. De strafschop zou immers ge
mist kunnen worden. 
Het is maar, dat u het weet. 
J. H. Martens, Scheidsrechter K.N.V.B. 

...... waarom wij U v.o. morgen· 
ochtend de originele "Knox'"
nylons niet voor de normale 
prijs van 12.95 moor slechts 
voor 8.75 kunnen geven, don 
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reclame·· 

brengen en als na ongeveer 25 minuten de elftal voor Zondag 1.1. werden weder- bied. Het Jukt hem niet en hij glijdt uit, • spelen de B.V.-rechtsbinnen 'n harde pas om afgelast. tracht zich op het gladde veld op de oppikt, kan hij met 'n h;ird hoog schot, . Voor a.s. Zondag is thans vastgesteld de been te houden, valt en op dat moment De Levenwekkende 
Naastenliefde. 
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Wedstrijdzeilen in de huiskamer zonder 
de kans te lopen, dat het door gebrek 
aan wind een drijfpartij wordt. Want 
wind is er hier niet nodig. Een stalen 
kogel zorgt er voor, dat de Sharpies, 
BM-ers, Vrijbuiters, Jollen of wat U 
maar wilt, de eindboei passeren. Een 
aardig spel om op een regenachtige dag 
te voorschijn te halen; een aardig knut
selwerkje om in vrije uren uitgevoerd te 
worden. 
De "plas", waarop de wedstrijd plaats 
vindt, is een plaat hardboard waarin in 
lengterichting drie of meer gleuven ge
zaagd zijn van ongeveer ½ cm breedte. 
Hierin glijden de jachtjes, die uitgezaagd 
worden van triplex of eveneens uit hard
board. Aan de kielzijde van de bootjes is 
een houten blokje aangebracht, waarin 
ze vastgelijmd zijn (zie 10 en 11). De 
bovenplaa't wordt nu als 't ware het dek
sel van een grote doos, waarvan de zij
kanten gemaakt zijn van vurenhout en 
de bodem van hardboard. De hoogte van 
de doos moet zodanig zijn, dat wanneer 
de bootjes er op staan, ze ongeveer ter 
hoogte van de waterlijn door de gleuven 
van het deksel heensteken. Aan de rech
terzijde van deze doos is een afschiet
richting aangebracht .Een eenvoudig 
houten schotje, een staafje met houten 
blokje aan het eind en een spiraalveer. 
Aan de voorzijde van de doos is in de 
wand een uitsparing aangebra1=ht met 
daaronder een bakje om de afgeschoten 
kogels weer op te vangen. De zaak 
werkt als volgt: De stalen kogel wordt in 
de afschietrichting gelegd (daartoe is de 
bovenplaat op die ·plaats uitgezaagd). 
Men spant de veer door het staafje naar 
1 .... =� 

� .... 
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zijn als molenwieken draaiende armen 
aan, ketst daarvan op de grond, precies 
voor zijn voeten. Vanzelfsprekend aar
zelt hij niet om het leer naar de andere 

- zijde van het veld te doen verhuizen en
zodoende het gevaar voor zijn partij te 
bezwaren. 
Oorverdovend geloei en gefluit bij het
publiek en onstuimige appèls bij de aan
vallende partij voor een strafschop. De 

} aanvoerder van deze partij komt naar
� ... , ons toe en zegt: ,,Maar mijnheer, dat is 
\ • een strafschop, want al is die hands dan 

onopzettelijk, hij heeft er toch groot 
voordeel van. 

zich toe te trekken en laat vervolgens 
los. De kogel rolt nu langs de geleider 5,
die van hout is, en 1, die van een stuk 
bladveer gemaakt is, en zal als ze goed 
is afgeschoten tegen het blokje aan de 
onderkant van één der bootjes stoten. 
Dit maakt dan een kleine vordering in 
de richting van de eindboei. Om te voor
komen, dat er niet al te veel missers zijn, 
worden in de grondplaat ter weerszijden 
onder de gleuven sierspijkers geslagen, 
die dus enigszins de richting bepalen (zie 
tekening grondplaat en pos. 6). Voorts 
helt 't geheel naar voren, doordat men 
aan de achterzijde een paar klosje-s van 
30 mm hoogte lijmt. Het gaat er nu maar 
om wiens bootje het eerst aankomt. Na
tuurlijk kan het voorkomen, dat men het 
bootje van een ander vooruit helpt. Dan 
heeft men pech gehad! 
Men kan het geheel zo aardig mogelijk 
aankleden door er b.v. een vuurtorentje 
op te zetten, de bovenplaat met dikke 
blauwgroene verf te behandelen, waar
door men de indruk van water krijgt, 
aardig gekleurde boeien op te stellen en 
meer van die dingen. 
Men behoeft zich bij dit spel echter niet 
aan deze uitvoering te houden. Volgens 
hetzelfde principe kan men autorennen, 
paardenrennen, motorrennen of wielren
nen toepassen. Alleen make men dan 'n 
andere entourage. 

BIJ DE TEKENING: 
1 bladveer, 2 hardboard, 3 vurenhouten 
lijst, 4 hardboard, 5 vurenhout, 6 sier
spijkers, 7 vurenhout, 8 stalen kogel, 9 
hardboard, 10 triplex of hardboard, 11 
vurenhout, kopse kant afgerond. 
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En hier zit nu juist de kern van de 

zaak. 

OPZET OF TOEVAL ? 

Bij hands gaat het er om of het een op
zettelijke handeling is - bijv. wanneer 
een speler de bal uit het doel slaat met 
het oogmerk om een doelpunt te voor
komen - of een toevallige aanraking 
van hand of arm met bal. Is dit laatste 

het geval, dan is het geen overtreding en 
wordt er niet gestraft. • 
Tenminste niet door scheidsrechters, die 

de regel goed toepassen, want onder de 

vele scheidsrechters, die in ons land de 
voetbalwedstrijden berechten, zijn er 
nog genoeg, die wél straffen in een d�f
gelijk geval, wanneer de partij, die deze 
onopzettelijke hands veroorzaakte, daar
uit voordeel trekt. Dit is natuurlijk on
juist. Dat moeten publiek en spelers 
goed begrijpen. • 
Zoals de spelregels luiden, speelt het ab
soluut geen rol of er voordeel uit ont
staat of niet. In het hierboven behandel
de voorbeeld was er wel degelijk voor
deel voor de verdedigende partij, doch 
dat hadden wij niet te beoordelen. 
In de nieuwe handleiding (6e druk van 
1950) wordt echter thans gezegd, dat, 
hoewel het onopzettelijk aanraken met 
hand of arm niet strafbaar is, de spelers 
steeds moeten zorgen, dat de bal hand 
of arm niet kan raken. Hier is dus een 
voorschrift gekomen, zulks naar engels 
voorbeeld, dat de speler zo veel moge
lijk heeft te zorgen, dat de bal zijn hand 
of arm niet aanraakt; hij moet ze bij 
wijze van spreken maar op zijn rug vast
binden. Het is vanzelfsprekend, dat bo
venstaande niet geldt voor een bal, die 
van korte afstand tegen hand of arm 
wordt geschoten, maar komt bij een 
schot op verre afstand de bal tegen hand 
of arm van een speler, dan wordt onder 
de huidige uitlegging aangenomen, dat 
hier van opzet sprake is, daar de speler 
de bal geruime tijd heeft kunnen zien 
aankomen en hij in dit geval heeft te 
zorgen, dat de bal hand of arm niet kan 
raken. In dit geval wordt dus het aanra
ken van de bal met een directe vrije trap 
bestraft en, mocht de aanraking in het 
strafschopgebied gebeurd zijn met een 
strafschop. De scheidsrechter zal echter 
ook hier weer met wijs beleid en goed 
inzicht te werk moeten gaan, want zou 
�ij een verre trap, de bal onverwachts 
via de grond of iets anders tegen hand 
of arm van een speler springen, dan is 
het vanzelfsprekend, dat hiervoor geen 
straf kan worden toegekend. 
Het blijft er dus om gaan, is het al of 
niet opzettelijk en op grond hiervan, 
mijn waarde bestuurslid, wordt elk aan
raken van de bal met hand of arm in het 
strafschopgebied niet steeds met een 
strafschop bestraft. Wij hopen, dat wij 
duidelijk zijn geweest. 

Tussen de aankondigingen van films en 
wedstrijden zien wij thans een zeer sug
gestief affiche hangen, dat door afbeel
ding, kleur en tekst heel bijzonder de 
aandacht trekt. 
De afbeelding, een baby, wiens ziekkij
kende oogskes en lijdende trek om het 
mondje een meewarig gevoel opwekken, 
is als het ware een smeking om hulp. De 
contrasterende warme kleur in het af
fiche vangt de blik en meteen krijgt de 
beschouwer begrip voor welk doel aan
dacht wordt gevraagd. Compositie en 
symboliek werken op het verstand in en 
ten overvloede spreekt de tekst: 

½ liter van uw bloed wordt gevraagd, 
Wij hebben het dringend nodig 1 
Waarvoor? 
Om mensenlevens te redden 1 

Voor dit werk van de meest verheven 
naastenliefde komt Boxtel nu in bewe
ging onder leiding van het Nederlandse 

Rode Kruis, waarvan wij sedert enige 
weken een afdeling van actieve leden 
kregen door de jonge mensen die zich 
meldden voor de E.H.B.O. 
Hoe de gezonde mens zijn bijdrage kan 
leveren voor de redding van mensenle
vens, zal de bloedtransfusiedienst van 
het N.R.K. binnenkort in Boxtel komen 
demonstreren. 
Ter propagering van de aanmelding als 
bloedgever, zullen wij enige weken ach
tereen een voorlichtend artikeltje plaat
sen. 

GERED - DOOR U? 

In een ziekenhuis rinkelt de telefoon: 
verkeèrsongeluk, verzoeke onmiddellijk 
ziekenauto te sturen. De plaats van het 
ongeval - even buiten de stad - is niet 
zo ver, een ambulance staat gereed, maar 
toch duurt het een kwartiertje eer het 
slachtoffer is bereikt. Hij ligt daar dan 
al een half uur. Als een fietser wordt 
aangereden snellen de mensen toe, maar 
zij weten niet zo gauw wat te beginnen. 
Iemand die iets van E.H.B.O. weet neemt 
de voorlopige leiding en bevrijdt het 
slachtoffer uit zijn benarde positie, ziet 
de wond en schrikt van het bloedverlies. 
Waar is een telefoon? Gelukkig weet 
men ondertussen de wond af te binden. 
Maar als de patiënt het ziekenhuis 
wordt binnengedragen schijnt het leven 
al geweken. De dokter weet wat dit be
tekent, te veel bloedverlies. Een bloed
transfusie is noodzakelijk, maar tijd om· 
de bloedgroep van de patiënt te bepalen 
en een donor met dezelfde bloedgroep op 
te roepen, is er niet. Elke minuut kan nu 
fataal zijn. Daarom: een vluggere 
methode. 
In elk ziekenhuis is bloedplasma aanwe
zig. Dit is gedroogd bloed, bereid in het 
Centraal laboratorium van de Bloedtrans
fusiedienst van het Nederlandse Rode 
Kruis in Amsterdam. Met gedestilleerd 
water weer vloeibaar gemaakt, kan plas
ma vers bloed vervangen, althans het 
leven van een gewonde kan er zes à 
zeven uur door gerekt worden. Men be
hoeft zijn bloedgroep niet te kennen en 
zo wint men tijd, de tijd die nodig is om 
een mensenleven tt redden. 
Het slachtoffer van een verkeersongeluk 
wordt gered. Zijn ouders hebben hun 
zoon behouden en zijn vrouw en kinde
ren haar man en hun vader. Het ongeluk 
zal hij uit zijn herinnering bannen. Maar 
de onbekende donor, die zijn bloed gaf 
bii een van de plasma-acties die het Ne
derlandse Rode Kruis door het gehele 
land voert, blijft hij zijn leven lang dank
baar. 

Tot nog toe 
kon U de op
vallend mooie 
"Knox'"-kousen 
in Nederland 
n i e t  kopen. De
reger ing  g eef t 
geen deviezen uit
voor een dergelijke 
luxe. Waarom zoudt
U echter in mindere 
kousen moeten lopen 
dan Uw Amerikaanse 
vriendinnen ? - • Daarom
hebben de "Knox"-fabrieken voor
propaganda van hun wereldmerk
via de Inconé een partij in de 
verkoop gebracht ver beneden
de normale verkoopsprijs 

Vanaf morgen 
"KNOK"mNVLONS 
niet voor 12.95 D 15 
maar voor .... 01 

. p. paar
Beperkte voorraad 

Verder brengen wij nog enkele 
series in goedkopere klassen, 
welke wij voor deze propaganda· 
gelegenheid tegen z e e r  voor
delige prijzen aanbieden

Sterke W ANDELKOUS 
in moderne tinten. . . p.p. 1.95

Linkse DAMESKOUSEN 
fijn weefsel, mode-
tinten, extra lang been p.p. 2.95 

• Nylon W ANDELKOUS p.p. 4.7?
Ragfijne NYLONKOUS
niet echte naad en 
mindering . . , 
NYLONKOUS 

•t Is weer

p.p. 6.50

IN OEN OOIEVAAR 

Boekhandel TIELEN 
Stationstraat 

Vanaf ZATERDAG verkrijgbaar het 

,,Groot gebedenboek" 
waarover in de pers reeds uitvoerig is 
geschreven. - Nadere bijzonderheden in 
onze boekhandel. 
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PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Palm-Zondag, 18 Maart 195 1 .  

De HH .  Missen zijn om  half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om hJlf 1 1  de Hoog
mis. 
De H. Mis van hJlf 7 wordt opgedra
gen als gel. H. Mis voor Arnoldus van ·  
Kempen en  Maria de Laat de hsvr. ; om 
kwart voor 8 gel. H.  Mis voor Antonius 
Josephus Brusselers v.w. kleinkinderen 
om 9 uur gel. H. Mis voor een bijzon
dere int • z.a. gel.. H. Mis voor Maria 
van Hal ' en om half 1 1  de Hoogmis gez. 
jrgt. voor Maria CatharinJ van Liempt
van Laarhoven. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de I e  
schaal voor het Heilig Land terwijl d e  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 ae communiebank. Vandaag onder 
de Hoogmis is het geen Lijdensmedi tatie. 
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 Lof. 

* * *
Maandag- en Dinsdagavond om half 8 
voorbereidingavonden voor de plechtig
heden v. d. laatste dagen v. d. Goede 
Week in het Jeugdhuis in de Nieuw
straat. * * *
Maandagavond is het geen Congregatie. 
Maandag, D insdag 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 Paaszaterda� 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 half 7 wordt 
de H. Communie uitgereikt en vervol
gens elk kwartier. Onder de I-1. 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 Li j 
densmeditatie. 
Gedurende de nacht van Witte Donder
dag op Goede Vrijdag zal de kerk ge
opend blijven ter aanbidding. 
Op Goede Vrijdag beginnen de plechtig
h eden 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 P·lechtige Kruisweg, 
waarna zegen en verering van de reli 
kwie van het H. Kruis, terwij l  gezongen 
wordt het lied : 0 Jesu Zoet. 
Op Goede Vrijdag is het geboden vas
ten en onthoudingsdag waarin op deze 
dag voor niemand is gedispenseerd. Ook 
dus degenen, die voor de vasten zijn ge
dispenseerd, 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 geldt de vasten en ont
houdingswet tot des middags 12 uur. 
De plechtigheden van Paaszaterdagmor
gen worden uitgesteld tot 's avonds 1 1  
uur, zodat 's morgens geen enkele plech
tigheid geschiedt. 
Paaszaterdagmorgen is er wel gelegen
heid om de Paasbiecht te spreken vanaf 
7 uur tot 9 uur, 's middags van half 3 tot 
4 uur en 's avonds van 6 tot half 8. Er 
is geen gelegenheid om te communiceren. 
Paaszaterdagavond om 1 1  uur begint de 
Nachtwake voor Pasen waarbij de Paas
kaars en Doopvont wordt gewijd en 
waarna volgt de plechtige H. Mis om
streeks 1 2  uur. 

Onder deze H. Mis is er gelegenheid de 
Paas-Communie te ontvangen. De HH.
Missen op de 1 e Paasdag zijn zoals 
gewoonlijk om half 7, kwart voor 8, 9 
uur en half 1 1  de plechtige Hoogmis. 
Wij sporen de gelovigen aan deze plech
tige Nachtwake van Pasen op Zaterdag
avond 1 1  uur mee te vieren.' 
Tekstboekjes worden beschikbaar ge
steld. 
Bezoekt ook de voorbereidingsavonden 
op Maandagavond en Dinsdagavond om 
half 8 in het Jeugdhuis in de Nieuw
straat. 
MAANDAG, Feestdag van St. Jozef : De 
plechtige viering van deze dag wordt uit
gesteld tot na Pasen v.w. de Goede 
Week. Kwart voor 7 gel. H. Mis voor 
Johannes Jac. van Kempen ; om half 8 
gel. j rgt. voor Johanna de Laat-v. Kem
pen ; z.a. gel. H. Mis voor Josephina 
Anna Maria v. d. Brand-v. Oerle ;  om 
half 9 gez. mndst. voor Franciscus 
Janssen. 
Hedenavond om half 8 voorbereidings
avond voor de plechtigheden van de 
Goede Week in het Jeugdhuis in de 
Nieuwstraat. 
DINSDAG : om kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Hendricus van Schijndel ; z.a. gel. 
H. Mis voor Antonius Schellen ; om half
8 gel . H. Mis voor Wouterus van Weert; 
z.a. gel. H. Mis voor Maria van Beur
den-Vugt, te Haarsteeg overleden; om 
half 9 gez. j rgt. voor Adriana van Hae
ren-Paymans ; z.a. gel. H. Mis voor Pe
trus v. d. Velden. 
Hedenavond om half 8 voorbereidings
avond voor de plechtigheden van de 
Goede Week in het Jeugdhuis in de 
Nieuwstraat. 
WOENSDAG : om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Gerard van de Steen, Anna 
Slijters de hsvr. ; om half 8 gel. H. Mis 
voor Petrus v. d .Velden; z.a. gel. H. 
Mis voor Wilhelmina Schellekens-v. cl . 
Ven ; om half 9 gez. mndst. voor Hen
drik Verbeme; z.a. gel .  H. Mis voor 
Henriëtte Witteveen-Schöne. 
DONDERDAG, Witte Donderdag, om 
8 uur gez. mndst. voor Petrus v. d. Vel
den. 
VRIJDAG, Goede Vrijdag begint de 
plechtigheid om half 8. 
P AASZATERDAGA VOND om 1 1  uur 
plechtige Nachtwake voor Pasen. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen : 
Johannes Smits geb. te de Eerde en won. 
in deze parochie en Maria Catharina v. 
der Loo uit Liempde, waarvan heden de 
1 ste afkondiging geschiedt. 
Marinus Johannes Josephus van Helvoirt 
uit deze parochie en Maria Cornelia Jo
hanna Willaert uit Oisterwijk, par. H. 
Joannes. Gerardus Op 't  Hoog uit deze 
par. en Adriana Timmermans uit de par. 
van het H. Hart ; Martinus Albertus Ge
rardus Borg geb. te Oldemarkt (H. Wil!.) 
en won. te Boxtel par. St. Petrus en Ma
ria Theresia van Drunen geb. te Liemp
de en won. in deze parochie ;  Franciscus 
Josephus Cornelis Appeldoorn geb. en 
won. te Liempde en Anna Maria van 
den Nostrum, geb. par. H. Hart en won. 
in deze parochie, waarvan heden de 2e 
afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Palmzondag, 18 Maart 1951 .  
Vandaag begint om 1 0  uur de  Palm-wij
ding en -uitdeling, processie en Hoog
mis met volkszang (voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der parochianen). 
Tekstboekjes, waarin men heel de plech
tigheid kan volgei1, zullei1 worden klaar
gelegd ; men wordt verzocht deze boek
jes na afloop te laten liggen. (de leden 
van de vrouwel i jke jeugdbeweging, Ka
jotsters, Santa Teresa etc. nemen plaats 
aan de evan�liezijde, de leden van de 
mannelijke jeugdbeweging, welpen, ver
kenners, kajotters, op de stoelen aan 
eoistelzijde). 
De eerste schaal gaat vandaag voor het 
Heil ig Land ; de tweede voor de bijzon
dere noden. 
Vanavond is het om 7 uur LOF voor 
onze parochianen in het buitenland en 
rnor het behoud van de vrede. 
WOENSDAG-avond om half 8 is het 
LOF ter ere van St. Jozef. 
DONDERDAG - WITTE DONDER
DAG, herdenking van de instelling van 
de 1- 1 . Eucharistie. De 1-1. Communie 
wordt uitgereikt om half 7, om 7 uur, en 
onder de plechtige H. ,,1is, welke om 

Gevraagd 

half 8 begint. Des middags om 3 uur i s  
he t  H. Uur-oefening voor de leden van 
de H. Familie voor Moeders en Gehuw
de Vrouwen, en de I-1. Familie voor 
meisjes. 
Nu de mannen in de nacht ter aanbid
ding komen, vragen wij met des te meer 
aandrang de vrouwen en meisjes over
dag te komen. 
Des avonds om half 8 is het de laatste 
LIJDENSMEDITATIE. 
VRIJDAG - GOEDE VRIJDAG, her
denking van de Dood en Begrafenis van 
onze Verlosser en Zaligmaker Jezus 
Christus. Geboden vasten- en onthou
dingsdag. De H. D ienst begint om half 8.

Men wordt uitgenodigd deel te nemen 
aan de kruisverering. 
Des middags is het om half 4 Kruisweg
oefening voor de schoolkinderen ; des 
avonds om half 8 voor de andere paro
chianen. Na de Kruisweg des avonds is 
er gelegenheid de relikwie van het H.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Palmzondag. 18 Maart 1951.
ZONDAG : half 8 H. Mis voor 't welzijn 
der parochie ; 10 uur jrgt. voor Martinus 
v. d. Besselaar en Henrica de hsvr.
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Frans v.
Logten. 
DINSDAG : half 8 jrgt. voor de Eerw. 
Zuster Philomena v. Logten. 
WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Adria
nus v. d. Velden en Catharina de hsvr. 
DONDERDAG : Witte Donderdag, half 
8 jrgt. voor Antoon v. d. Velden. 
VRIJDAG : Goede Vrijdag, de plechtig
heid begint om half 8.

ZATERDAG : Paaszaterdag, om half 8 
jrgt. voor Joannes v. d. Velden. 

Deze week zullen geschieden : 
Maandag mndst. voor Henrica Vorsten
bosch. Dinsdag mndst. voor Cornelia 
Kapteijns. 

Kruis te vereren. PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Dag. Des morgens geen plechtigheid en Palmzondag 1951. ZATERDAG - Paas-Zaterdag, Stille 
geen H. Mis. Wel gelegenheid om te Om 7 uur H. Mis als mndst. voor Joan-
biechten van 7 uur tot 9 uur. nes Wilhelmus Brands; om half 9 H.
De plechtigheden van de Paasvigilie be- ✓ Mis voor Antonius v. d. Meijden en Ca-
ginnen des avonds 0111 half 1 1 . Het Nieu- tharina v. d.  Heijden de hsvr., om 10  
we Vuur en  de  Paaskaars, h e t  symbool uur Palmwijding, - aan de processie ne-
van de Verrezen Christus zal worden men alleen deel de leden van het .Lang-
gewijd. Na de wijding van het Doop- koor en de Katholieke Actie, - de 
water zullen allen tesafnen hun Doop- Hoogmis wordt opgedragen voor Harry 
beloften vernieuwen. Na middernacht de van Dijk. 
plechtige Vigilie-Mis waaronder ook de Het eerste collecte-bakje gaat voor het ' 
gelovigen kunnen communiceren. H. Land, het tweede voor de Bijzondere
De plaatsen in de kerk zijn vrij onder Noden. Vanaf Donderdag zal er achter 

• dit plechtig Paas-Vigilie. Het stoelengeld in de kerk een bus geplaatst worden
wordt als gewoon opgehaald. De plaat- voor het Zuivelgeld :  het is namelijk de 
sen in de banken zijn van 10 cent. Ge- bedoeling dat iedere parochiaan die zijn 
wijd water zal NIET worden uitgedeeld. Plechtige Communie gedaan heeft en in 
Des middags om 12 uur eindigt de vas- de Vasten wel op Zaterdagen vlees ge-
tentijd. bruikt heeft, doch niet de voorgeschreven 
Wat het Biechthoren betreft nog het gebeden op die Zaterdagen verricht 

heett, 25 cent offere. volgende : De HH. Missen gedurende deze week: Maandag, D insdag en Woensdag, wordt MAANDAG 19 Maart, (de feestdag er biechtgehoord des morgens tijdens van St. Jozef wordt dit jaar vanwege de de HH. Missen, en DES AVONDS van 
7 tot half 9. Evenzo Donderdag en Vrij- Goede Week verplaatst naar Dinsdag 3 

April) : om half 8 voor het geestelijk en dag des AVONDS van 7 uur tot half 9. tijdetiJk welzijn van de parochie ;  en (niet onder de Lijdensmeditatie en Kruis-
weg). aan. het zijaltaar voor Joannes Vissers. 

DINSDAG : om half 8 h�t jrgt. voor Pe-WOENSDAG wordt er ook biechtge- tronella Vorstenbosch-van Vucht,· en aan l10ord van 3 tot 4 en van 6 tot 8 uur. 
ZATERDAG des morgens van 7 tot 9 het zijaltaar H. Mis ter ere van de H.  

Jozef. uur en na de middag ononderbroken van WUt:NSDAG : om half 8 H. Mis tot 3 tot 7 uur. In  verband met de nachte-
l ijke plechtigheden wordt er op gewezen bijzondere intentie (vanwege een 90ste 
dat er na 7 uur 's avonds geen biecht verjaardag) ; en aan het zijaltaar voor 
gehoord wordt. Wij vertrouwen dat alle Johannes Leijten vanwege de spaarver. 

1 • Il k d "De Potters" . ge ov1gen zu en meewer en en ree s zo- WlfTE lJONDERDAG : om half 8 de veel mogelijk in het begin van de Goede 
Week hun Paasbiecht zullen spreken. plechtige gez. H. Mis voor het geeste-
Tenslottc wijzen wij er op dat op de lijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
Eerste Paasdag, dus a .s .  Zondag een De biduren die dag zijn als volgt vast-
openschaalcollecte voor de armen-naai- geSteld :  
kring St .  Martinus za l  worden gehouden. 9- 1 1  schoolkinderen,
En het is ook vanzelfsprekend dat alle 1 1 - 1 2  Mij1straat, 
bovengenoemde plechtigheden van de 1 2- 1 Kerkeind, 
Goede Week alleen in de kerk en NIET 1- 2 Bos eind,
in de Wijk-Kapel worden gehouden. 2- 4 schoolkinderen,
ZONDAG : IN DE KERK: 5- 6 Vorst,
6 uur Lel. voor overleden Moeder; 7 6- 7 Koevoort,
uur Ld. tot bijzondere intentie ;  8 uur 7- 8 Kerkeind en Boseind.
l .d. tot bijzondere inren tie ;  kwart over Vier personen uit iedere buurt zullen
9 Ld. voor Johannes v. Schijndel v.w. plaatsnemen op de stoelen geplaatst voor St. Raphaël ; HOOGMIS voor het gees- de communiebank : 2 het eerste half uur, telijk en tijdelijk welzijn der parochianen. en 2 andere het tweede half uur. In de Wijk-Kapel "DE BURCHT" : Deze personen zijn door de leden van kwart over 7 l .d. tot bijzondere intentie ;  d e  Katho1ieke Actie gevraagd. half 9 l.d. voor Johanna Vriens-v. Han- De Aanbidding wordt gesloten des del v.w. Retraitepenning ; kwart voor 10  avonds om 8 uur met  een Avondoefe-1.d. tot Bijzondere intentie. ning, enkel voor mannen en jongens bo-MAANDAG : 7 uur pl. gez. j .  voor Wil- ven de 1 5  jaar. helmus Kouwenberg ; zijaltaar Ld. voor GOEDE Vl<JJDAG : om half 8 begint Jan v. d .  Meijden en Antoon de zoon ; de H. Dienst. kwart voor 8 l .d. voor Bernardina Engel- De oefening van de KRUISWEG wordt man-Coolegem en Johan de zoon ; zij- gehouden om 3 uur, en om 8 uur. altaar l.d. voor Adrianus v. d. Sloot ; PAASL.A ll::H.DAG : des morgens GEEN half 9 z.j. voor Adriana Verhoeven Ha- Dienst. Des middags om 1 2  uur einde mers. van de vasten. DINSDAG : 7 uur gef. l.j. voor afge- De nachtelijke plechtigheid begint om storven fam. v. Lieshout; zijaltaar l .d. kwart voor 1 t. De nachtmis wordt opge-voor Theodora Bekkers-Heesemans ; kw. dragen voor het geestelijk en tijdelijk voor 8 l .d .  voor Peironella v. d. Sloot • welzijn van de parochie. Onder deze H. zi jaltaar l . j .  voor Theodorus Hendriks; Mis is er gelegenheid tot communiceren. half 9 l.d. voor Adriana Rademakers- De BlECHTLIREN deze week zijn als-Peijnenburg. volgt vastgesteld : '»;'.OENSDAG : 7 uur I.m. voor Huber- Maandag, Umsdag en Woensdag des ti:is- Josephus v. Susante en Jos v. Susan- morgens, alsook des avonds van 7 totte de zoon ; zijaltaar Ld. voor Adriana 8 uur. v. d. Linden-v. Erp ; kwart voor 8 l .d .  v. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag wordtPiet Vo_ets (v.w. neef en nichtjes) ; zi j - er des morgens geen biechtgehoord. altaar I . J .  voor Martinus Scheutjens · half En op Paaszaterdag des middags van 3 9·1 .111. voor Antonius Mandos-de K�ning. tot 4, en van 5 tot 8 uur. DONDERDAG: half 8 j. voor Marinus N .B. De schoolkinderen, die gezamenlijkv. Esch en Petronella v. Breugel z.e. te biechten gaan, worden verzocht nietVRIJDAG : half 8 pl. dienst. op deze uren te komen biechten; en de ZATERDAG : geen dienst. overige parochianen worden verzocht 

niet allemaal hun paasbiecht te laten 
9'taan op paaszaterdag van 6 tot 8 !  Te koop : Kinderwagen, haard

kachel, tweepersoons ledikant 
met matras en theekastje. J. v. 
Breugel, Van Homstraat 53. 

Zaai granen : Haver, Tarwe en 
Gerst, Unica erwten en Hybri
de-mais. Zomerrogge uitver
kocht. Zaadhandel P. P. v. 
Zogchel, Boxtel. 

F. F. M. Kluijtmans 

enige nette meisjes A RTS 
Maandag en Dinsdag 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Te koop : fauteuil en 4 stoelen, 
eikenhout, lederbekleed ; was
tafel, wasstel en nachtkastje 
met marmeren blad. 

Stationstraat 1 1 .  
Te koop : zware jonge zeug, 
N.L. 1 5  weken drachtig. J. A.
v. Hal, Nergena 4.
Te koop : een eerlijke kalfkoe, 
4e kalf, t.b.c.-vrij, bij I-1. van 
de Meerendonk, Eindhovense
weg 50. 
Te koop : tweepersoons ledi
kant met matras en linnenkast. 
Bevragen Molenstraat 19. 
Mevr. van den Hout, Breukel
sestraat 79, vraagt keurig meis
je voor halve dagen. 
Rode eetaardappelen te koop. 
H. Denissen, Vorst 1 1 .
Nette Werkster gevraagd voor 
twee dagen per week. Bij W. 
v. Vlerken, Bosscheweg 8,
Alhier. 
Te koop : nieuwe kapstok met 
par;:ipluiebak. Eindhovenseweg 
32. 
Te koop :  een haardkachel, 
jongensrijwiel en meisjesrijwiel. 
Bevragen Hertogenstraat 25. 

Te koop bij A. v. d. Sande, 
Kalksheuvel 53, een toom 
beste biggen. 
Meisje gevraagd voor 2 halve 
dagen in de week. H. v. d. 
Eerden, Rijksweg 1 .  
Wie helpt jong getrouwd echt
z.k. aan woonruimte, tegen be
loning van f 200,-. Indien 
geen overeenstemming wordt 
bereikt geheimhouding verze
kerd. Brieven onder nr. 63 
Molensfraat 19. 
Te koop : l .g .s .z . Jongens- en 
Meisjesrijwiel, leeftijd 6-12 
jaar. Chr. v .  Alebeek, Heult 2, 
Boxtel. 
Haverstro te koop bij J. Jan
sen, Liempdseweg 16. 
Te koop : een toom beste big
gen. A. de Rooij, Vorst 2 1 b. 
Pootaardappelen uit voorraad : 
Bintje, Eigenheimer, Rode Star, 
IJselster, Wilpo, Voran, Bete
ka, Populair, Noordeling, van
af 20 et. per kilo. Zaadhandel 
P. P. v. Zogchel, Boxtel. 
Gevraagd : twee driftvarkens, 
liefst Yorkshire. P. P. van 
Zogchel, Bosscheweg. 

leeftijd 14 tot 16 jaar, 
ter opleiding in ons 

Atelier voor Lederwaren 

Aanmelden 
A. J. M. van ELK 

leder- e n  Lederwaronfabrlek 
Burgakker 1 6 b - Boxtel 

Te huur ot te k. , op 

gevraagd 

een Huis 
in 't centrum van Boxtel 
Aanbiedingen onder nr 60, 
,\1olenstraat 19. 

19 en 20 Maart 

AFWEZI G 
De collega's nemen wa.ir. 

VE R Z I LVE R I NG 

Vaca ntiebonnen 

voor Land- e n  Tuin bouw 

op Woensdag 21 Maart. 
Voor een bedrag van f 1 8  -
·s,Avonds om 6.30-8 30 i n
het Verenigingsgebouw op de 
8urgakker. 

De penningmeester 
L. Op 't  H oog

Bij de Fa. H. Jos. van Susante 6. Co. 
alhier, kunnen nog enige 

NETTE MEISJES 
geplaatst worden. 

Aanmelden op het kantoor. 

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

Palmzondag. 18 Maart 195 1 .  
ZONDAG : half 7 1 .  mndst. voor Corne
lia I raa ; 8 uur 1. m. tot weizijn der pa
roch ie ;  10 uur z. 7 e voor Hendr. Quin
ten; kwart vóór 10 "Asperges Me'" en 
wijding der palm ; 3 uur Lof, daarna 
meisjes-congregatie. In alle H.  Missen de 
1 e schaal voor de missie in het H. Land. 
MAANDAG tot WOENSDAG 7 uur 
z . 7e voor Hendr. Quinten.
Maandag half 8 z .  j .  voor Petrus v. Vught; 8 uur 1. mndst. voor Joh. Asveld. DINSDAG : half 8 1 .  mnclst. voor Barbara Joh. Heykants ; 8 uur 1. mndst. voorPetronella Frans Vingerhoets. 
WOENSDAG : half 8 t .  mndst. voor \Vilhelmus Hennes ; 8 uur 1 .  mndst. voorJan v. d. Berk. 
Woensdagnamiddag biechthoren van 2 tot 4 uur en van half 5 tot 7 uur insge-lijks a.s. Zaterdag. ' 
Woensdagavond om 7 uur Lof ter erevan St. Joseph. 
DONDERDAG : Witte Donderdag : 7 uur z. 7e voor Hendr. Quinten. Uitdeling der H. Communie om 6 uur half 7 en vóór en onder de H. Mis van

1 

7 uur ; 's avonds 7 uur lijdensmeditatie, waarna te zmgen : ,,Komt Christ'nen Komt na-d " 1 er . 
VRIJDAG : Goede Vrijdag : de H. Dienst om 7 uur ; 's avonds om 7 uur plechtige Kruiswegoefening ; na deze oefening verering van de relikwie van het H. Kruisna het lied : ,,Kruisbeeld, Kruisbeeld". ' Donderdag en Vrijdag onder de H.

Diensten processie ; de leden der Ere• 
wacht' worden hierop áttent gemaakt. 
Zaterdagmorgen aanvang der Doo�nt· 
wijding om 6 uur, der H. Mis om circa 7
uur; deze H. Mis z. 7e voor Hendr.
Quinten. 
Laterdagmiddag om 12 uur eindigt de 
vastentijd. Vóór de middag verboden
vlees te gebruiken.
ZONDAG : hoogfeest van Pasen ; half 7 
1. m. voor de levenden leden der proc.
van Hakendover; 8 uur 1. j. voor Hendr.
v. Overbeek; 1 0  uur de pleéhtige hoog
mis tot welzijn der parochie ;  3 uur
plechtig Lof met processie. Na de mid
dag biechthoren van 2-3 uur en van
na het Lof tot 5 uur.

In de kapel der Eerw. Zusters : 
Maandag 7 uur 1. m. voor Maria Adr.
v. Uijk als over!. l id 0. L. Vrouw van
Mariahout. Dinsdag 7 uur 1. m. tot bijz.
intentie. Woensdag 7 uur 1. m. voor
Wilh. Witlox als overl. lid Boerenleenb.
Donderdag 7 uur 1. m. voor W!lh. Witlox
als over!. Jid : Moeder van Goede Raad.
Zondag 7 uur 1. m. voor Maria Adr. v.
Dijk als over!. l id 0. L. Vr. v. d. H. Eik.
7e voor Hendr. Quinten te Liempde
overleden. 
Gedoopt: Theodora Adriana Francina
dochter van Adr. v. Kasteren-Traa; Anto·
nius Wilhelmus Josephus zoon van Ant.
Schalkx-· rhomassen. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Palmzondag. 18 Maart 1951. 
H. H. Missen om 7 uur; half 9 en 10

uur plechtige Hoogmis met 3 Heren, 
waaronder de Passie zal gezongen wor
den ; Tweede schaalcollecte voor het H.
Land ; derde voor Bijz. Noden Episco
paat. De Palmwijding begint om lU uur. 
Na de wijding heett de palmuitreiking 
plaats. V oor de goede orde worden de 
gelovigen verzocht de aanwijzingen van 
de ordecommissarissen strikt in acht te 
nemen. Alte aanwezigen zullen een palm
takje komen athalen. Men boude deze 
palmtakken in de hand, wanneer de Pas
sie en het Evangelie gezongen worden. 
De parochianen, die meer palm willen 
laten wijden, kunnen tussen de HH. 
Missen een palmtak, waaraan naam
kaartje bevestigd, in een mand leggen 
voor de communiebank, en deze na de 
Hoogmis komen atha1en. Na de middag 
om .l uur Lof met l{ozenhoedje;  na !;iet 
Lof een lied. 
Woensdag van 3 tot half 8 gelegenheid 
om te biechten ; om half 8 Lof ter ere 
van de H. Jozef. 
Donderdag zal om half 7 en 7 uur de 
Communie worden uitgereikt;  om half 8 
Pl. gez. H. Mis, waaronder ge1egenheid 
om te communiceren ; daarna processie 
naar het rustaltaar. ·s Avonds om half 8 
laatste Lijdensmeditatie, waarna Ons 
Heer in stute wordt weggebracht. 
Vrijdag, Goede Vrijdag. Om half 7 
wordt het Allerheiligste overgebracht 
naar het Rustaltaar. üm half 8 beginnen 
de plechtigheden, waaronder alle gelo
vigen aansluiten bij de Kruisverering. 
Gedurende de dag zal het H. Kruis op
gebaard zijn en de relikwie van het H. 
Kruis uitgesteld zijn. 's Avonds om half 
8 Pl. Kruisweg, waarna verering van de 
Relikwie van het H. Kruis. 
Zaterdag, Paas-.laterdag beginnen de 
plechtigheden om haif 7 met de wijding 
van het vuur, de Paaskaars en de Doop
vont. Omstreeks haif 8 Pl. H. Mis, waar
onder gelegenheid om te communiceren. 
Een half uur na afloop van de plechtig
heden kan wijwater worden afgehaald. 
Na de middag van 3 tot half 8 zal een 
Eerw. Pater biechthoren. Zij, die op de 
Zaterdagen in de Vasten gebruik hebben 
gemaakt van de dispensatie, worden ver
zocht met Pasen minstens 25 et. te of
feren in de daarvoor bestemde bus ach
ter in de kerk. 
We verzoeken de Parochianen dringend 
de schone en zinrijke plechtigheden van 
de Goede Week in haar geheel bij te 
wonen ook op Paas-Zaterdag. 
ZONDAG : 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 jrgt. 
voor Michaël van der Meyden; 1 0  uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG : 7 uur H. Mis voor Cor
nelia van der Meyden te Udenhout 
overleden ; 8 uur mndst. voor Cornelis 
van den Boogaard. 
DINSDAG : 7 uur H. Mis voor Harrie 
van der Bruggen in Canada overleden ; 
8 uur mndst. voor Antonia Wilhelmina 
van Rulo. 
WOENSDAG : 7 uur H. Mis voor Wil
helmus en Wimke van Schijndel ; 8 uur 
mndst. voor Johanna Maria van Rooy
v. d. Horst. 
DONDERDAG : half 8 gez. gef. jrgt.
voor Marinus van den Braak. 
VRIJDAG : half 8 Plechtigheden. 
ZATERDAG : half 8 Gez. Gef. jgt. voor 
Z. E. Heer Willibrordus van den Braak. 
ELDERS : H. Mis voor Gerardus Jose
phus van Oers ; H. Mis Hendricus van 
den Langenberg. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 18 Maart. Palmzondag. De palm
wijding begint om half 1 0, daarna de 
processie en de Hoogmis. Om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Donderdag : Witte Donderdag. De H.
Communie zal worden uitgereikt om 
half 7 en om kwart voor 7, om 7 uur be
ginnen de plechtigheden. Onder de H.
Mis : Communieuitreiken. 's Middags om 
3 uur plechtigheid van de Voetwassing. 
Om 7 uur gezamenlijke overweging, aan
bidding en gezangen. 
Gedurende de gehele dag : aanbidding 
van het H. Sacrament. 
Vrijdag : Goede Vrijdag. Verplichte vas
ten en onthoudingsdag. De plechtighe
den beginnen om 8 uur. 's middags om 3 
uur plechtige Kruisweg. 
Zaterdag : Paaszaterdag. Nadere bijzon
derheden worden Zondag bekend ge
maakt. 
ZONDAG : 7 uur H. Mis als jaargetijde 
voor Zuster Prisca ; half 9 voor overle
den leden der familie Henket. 
MAANDAG : 7 uur jaargetijde voor 
overleden leden der familie van d� Nos
terum. 
DINSDAG : half 8 voor juffr. Baenens. 
WOENSDAG : 7 uur tot intentie van de
Voortplanting des Geloofs. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Christus is opgestanden. 
Het is opmerkelijk, dat Pasen, het groot
ste feest van onze godsdienst, niet meer 
die waardering vindt, die het had in 
de oude Christenheid. Wanneer ik aan 
een kind de betekenis vraag van Kerst
mis krijg ik vlot een antwoord. Ik krijg 
dat ook als ik diezelfde vraag stel aan 
de man van de plavuizen achter in de 
kerk. Maar ik ben er niet zeker van dat 
ik een antwoord zou krijgen, als ik naar 
de betekenis van Pasen vroeg, naar de 
betekenis voor ons Christenleven. 
Bij het kind zal Pasen de gedachte op
roepen aan gekleurde Paaseieren, aan 
een Palmpaasoptocht (zoals de Welpen 
er ons een lieten zien) en aan de klok
ken, die uit Rome terugkeren. 
Bij vele groten zal Pasen een minder 
prettige gedachte-associatie oproepen 
van een zware plicht, die de kerk ons 
dan oplegt, om n.l. zijn "Pasen te hou
den", wat de zware gang naar de biecht
stoel inhoudt. Voor vele Christenen is 
Pasen en biechten haast identiek ge
worden. Als men zo Pasen viert, ja dan 
geloof ik dat Pasen niet in staat is om 
ons uit onze dagelijkse sleur op te hef
fen. Dan zal ook dit grootste van alle 
feesten langs ons heengaan en geen 
bevrijding voor ons betekenen. 
Wat hebben de Christenen uit de oude 
tijden ons in dit opzicht veel te leren. 
Zij wisten wat dit feest betekende, zij 
wisten welke levenswaarde dit mysterie 
had. Zij leefden nog meer dan wij in 
onmiddellijk contact met de zonde. Ze 
leefden in het oude heidense Rome, 
waar afgoderij en wellust hand in hand 
gingen, waar de mannen de jaren telden 
naar de vrouwen waarmee ze huwde·n. 
In deze omgeving leefden de christenen. 
En welke christen kon zeggen dat hij im
muun was voor alles wat er in zijn om
geving gebeurde. 
Ja zij kenden het probleem van de zon
de, het mysterie van het kwaad. En 
daarom was er een hang in hen naar 
bevrijding, naar verlossing. Daarom 
zuchtten zij met St. Paulus: Wie zal 
ons verlossen van dit lichaam der zonde. 
De kerk wist het antwoord: Christus 
zal U verlossen van het probleem der 
zonde. Geen wonder, dat zij met heim
-� uitzagen- naar Pasen. Geen wonder 
dat zij met vreugde hun nachtrust in 
.de Paasnacht opofferden om zich voor te 
bereiden op de bevrijding door Christus. 
Zoals immers Christus de dood en de 
zonde overwon, zo zouden ook zij de 
zonde overwinnen. Geen wonder dat zij 
met vreugde meeliepen in de lichtstoet 
in de Paasnacht. Want Christus bracht 
licht in hun donkere zielen. Geen won
der dat zij met voorkeur zich lieten do
pen in de Paasnacht. Want gedoopt 
worden betekende zich eemnaken met 
Christus. Zoals Christus dè zonde over-· 
won, zo zouden ook zij het kunnen met 
Christus. 
Geen wonder dat zij zich vol vreugde 
hulden in witte kleren. 
Want zij ontvingen, het nieuwe blanke 
genadeleven van Christus. 
Geen wonder dat zij deze kleren pas 
aflegden op beloken Pasen. 

Want Christus eenmaal verrezen sterft 
niet meer. Zo moet ook de Christen, 
eenmaal opstaan uit de zonde, niet meer 
sterven door de zonde. Zij begrepen zo 
goed dat alles nieuw en anders werd 
door Christus. Zij begrepen waarom de 
kerk nieuw vuur wijdde. Zij begrepen 
waarom er een nieuwe geloofsbelijdenis 
plaats had. Zij begrepen waarom er 
vreugde was op Pasen. Daarom werden 
ze niet moede eindeloos alleluia te her
halen. Zij voelden de verbondenheid van 
Pasen en Ch,istus met hun leven. 
Zij kenden het probleem van het kwaad, 
daarom begrepen ze ook de betekenis 
van de verlossing. 
Heeft Pasen ook ons daarom niet iets 
te zeggen? Zijn de toestanden voor ons 
niet haast dPzelfde als van de eerste 
Christenen. Kennen ook wij niet de 
macht van de zonde en van het kwaad? 
Is de geest van onze tijd niet vaak even 
heidens als die van het oude Rome? 
Zou het materialisme dat er heerst op 
vele werkplaatsen niet even droevig zijn 
als de geest van het oude heidendom? 
Kent niet iedere jongen op kantoor en 
ieder meisje op het atelier de macht en 
het probleem van de zonde? 
Gelukkig is het Paasfeest ons door de 
Paus meer nabij gebracht doordat de 
vigilie van Pasen weer in de nacht ge
vierd wordt. 
Gelukkig is het nu weer gemakkelijker 
het symbolisme en de zinnebeelden van 
de kerk te verstaan. 
Gij man van de fabriek, die worstelt 
om uw geloof, zegt het licht u niets dat 
in de Paasnacht in de kerk wordt bin
nengedragen? 
Is dat niet het licht van Christus voor 
uw wankelend geloof? 
Gij meisje van het atelier, dat vecht om 
uw vrouwelijke waardigheid hoog te 
houden, zeggen de witte klederen van 
Pasen U niets? 
Is dat niet het blanke kleed van Chris
tus, dat Uw reinheid beschermt? 
Gij jongeman, die in de magazijnen 
werkt en er vunzige praat aanhoort, 
zegt het alleluia u niets? Ik geloof dat 
gij het onmogelijk waant om boven de 
sfeer van het magazijn uit te groeien. 
Maar ge kunt het wel met Christus. 
Als ge u eenmaakt met Christus. 
Wellicht zal het Paasfeest geen weer
klank vinden bij de grote wereld. Ook 
de heidenen begrepen niets van het gro
te feest der Christenen. Zij hoorden 
spreken van Anastasis (Verrijzenis) en 
dachten dat de Christenen spraken van 
een nieuwe godin. 
Des te meer echter hebben de christenen 
de verrijzenis van de daken verkondigd 
en noemden zij zich de Kerk van de 
Verrijzenis. 
Want zij wisten: zonder de verrijzenis 
is ons geloof en de prediking ijdel. Zon
der de verrijzenis mist de kerk haar be
vestiging en haar stootkracht. 

Moge Pasen in zijn vernieuwde vorm 
een nieuw elan brengen in onze koude 
harten. Nu Christus is opgestanden 
,,sweven aller herten in gaudio". 

A. V. 

PAROCHIE== RETRAITE 

TE BOXTEL 
De grote uitnodiging I Een oproep 1 
Het program van de Parochie-Retraite 
is aangegeven. 
Alles is klaar. Komt! Dat is de uitno
diging, die 0. L. Heer richt tot de men
sen van Boxtel. Het verhaal van het 
·evangelie, zouden we op de Parochie
Retraite kunnen toepassen. In de komen
de weken gaan de "dienaren" naar de
huizen en de kruispunten van straten en
wegen, en verzamelen allen, die zij aan-

. treffen, armen en rijken.
0. L. Heer biedt zijn genaden, zijn ge
loof, zijn geluk, zijn hemel aan de hele
wereld aan, maar ditmaal richt Hij zich
bizonder tot de mensen van Boxtel.
En Boxtel zal er aan gehoor geven, om
dat het geloof er nog warm leeft, en
de godsvrucht tot het H. Bloed; en het
godsdienstig leven, dat de inwoners be
zitten, ook willen behouden voor zich
en hun kinderen. 
Vele landen laten thans duidelijk blijken, 
wat er van 'n mens komt, waartoe hij 
afdwaalt, als er geen geloofsleven meer 
is. Het geloof in God, in Christus, in de 
Kerk wil men daar met de wortel uit
rukken. 
En toch wordt 't telkens duidelijk, dat 
't geloof, de mens opheft en groot 
maakt! 
Het godsdienstig leven, moeten we meer 
dan anders leren waarderen en hoogach
ten. Het is nu geen tijd om te verslap
pen, integendeel, nu moet 't geloof ver
levendigd en dieper worden. 
Dat gebeurt in de komende weken. 
Niemand wordt vergeten, aan allen 
wordt gedacht. Daarom deze uitnodi
ging en oproep. Wie nodigen U uit? 
God, die U in deze Parochie-Retraite 
goed wil doen; Hij wacht met overvloe
dige genaden. 
Uw pastoor, die U naar God moet lei-

den; hij verwacht, dat U allen meedoet. 
De Paters, die de Parochie-Retraite ge
ven, zij willen U helpen op de weg naar 
0. L. Heer.
Allen worden uitgenodigd: de gehuwden,
vaders en moeders, de ongehuwden, jon
gens en meisjes, jeugd en jongelui. De
Parochie-Retraite is voor allemaal. Allen
hebben 't nodig.
Wat is 't U waard? Als 't er op aankomt,
heeft men heel wat over voor behoud
van 't leven.
Als 't er gaat spannen, dan geven we
alles voor gezondheid en leven. Wat is 
't U waard? 't geestelijk leven, 't boven
natuurlijke leven, 't leven van de ziel?
Dat alles kan ook gevaar lopen. Dat moet
dus ook verzorgd worden.
Dat doen we door de Parochie-Retraite.
Geen zin? Zin of geen zin, geeft toch
geen doorslag. Of is 't U altijd naar de
zin, om dag in, dag uit, 't dagelijks werk
te doen? Dan moet je ook, over zoveel
dingen heenstappen.
Geen tijd? Kom nou! U hebt tijd voor
alles. Neem nu ook 's 'n uur 's avonds,
en 'n half uur 's morgens voor de Pa
rochie-Retraite.
Ik doe nergens meer aan. Wat? Waar
aan niet, waarom niet? Heeft 0. L.
Heer U van alles ontheven? of is 't
sleur of gemakzucht, dat U uw gods
dienstige plichten verzuimd! of krijgen
de geestelijken de schuld? Nee, maar
zeg, dit is camouflage-politiek van U.
In alle geval, U hebt nu 'n prachtgele
genheid, om alles in orde te maken.
Laat anderen denken, zeggen of kletsen
wat ze wiilen. 0. L. Heer rekent ook op
U, Hij nodigt U ook uit, om de we
reld te helpen verbeteren, en daarom te
beginnen met je zelf.

De Paters van de Parochie-Retraite. 

EEN NOODZAKELIJKHEID. 
De parochie-retraite is bestemd 
en nuttig voor iedereen! 
Waarom? 
Omdat wij behoefte hebben aan 
geloofsovertuiging. Ja, het geloof 
gaat er uit! Velen uit onze dier
bare gemeente zijn onverschillig 
en ongevoelig voor alles wat 
God en Godsdienst aangaat! 
Sommige katholieken zijn er de 
schuld van, dat ze door nalatig
heid en door slecht voorbeeld 
hun kinderen leren de Zondags
mis verzuimen. 
Het christelijk geweten lijdt 
schipbreuk. En de zogenaamde 
moderne mensen leven in de 
kleine wereld rondom ons heen. 
De moderne mens leeft in onze 
onmiddellijke nabijheid, wij gaan· 
bijna dagelijks met hem om. 
Wanneer wij in vogelvlucht het 
hedendaagse maatschappelijk le
ven in al zijn geledingen zouden 
overzien, zouden we overal de 
invloed moeten constateren van 
een heidense mentaliteit, die zich 
op grote schaal doet gelden. 
Maar beter dan het geweten van 
anderen te onderzoeken, slaan 
wij een blik op eigen geweten. 
Want de moderne mens leeft 
ook enigermate in ons eigen hart. 
Het kan haast niet anders, of 
ook wij, die leven in een wereld 
met heidendom besmet, worden 
ongemerkt geinfecteerd, zodat 
wij gaan denken en oordelen vol
gens normen, die niet de normen 
zijn van Christus en de Kerk door 
Hem gesticht. 

De Bloedtranfusiedienst 

van het Ned. Rode Kruis 

Op Maandagavond 23 April is er in Box
tel een bloedafname-avond van de 
bloedtransfusiedienst van het Neder!. 
Rode Kruis. De afname zal geschieden 
in de Schildersschool op de Burgakker. 
Het afgenomen bloed zal in het Cen
traal Laboratorium van de bloedtransfu
siedienst verwerkt worden tot bloed
plasma. 
In verband hiermede is het niet nodig 
dat de bloedgevers tevoren onderzocht 
worden en zijn bloedgroepbepalingen 
overbodig. 
Wie kunnen zich melden ? 
Alle gezonde mannen en vrouwen tussen 
18 en 60 jaar kunnen zich melden als 
bloedgevers. 
Uitgesloten zijn diegenen die in de afge
lopen 2 jaar aan geelzucht hebben gele
den, en zij die in het afgelopen halfjaar 
om welke reden dan ook in het zieken
huis verpleegd werden. 
Vaste donors van de bloedtransfusie
dienst komen voor deze avond niet in 
aanmerking, aangezien zij steeds ter be
schikking moeten staan. 
Geeft U zoveel mogelijk op. U bent nu 
in de gelegenheid mensenlevens te 
redden! 

* * *

De Bloedtransfusiedienst van het Neder
landse Rode Kruis is een der best geou
tilleerde ter wereld. Het hangt van het 
Nederlandse volk af of deze Dienst, die 
veel la:iden ten voorbeeld is geweest, 
ook in de toekomst zijn grote reputatie 
zal kunnen behouden. Want d� belang
rijkste pijler waarop zijn arbeid steunt, 
wordt gevormd door de vrijwillige bloed
gevers. Gelukkig is het Nederlandse 
volk van nature bereid tot hulp, om 
nood te lenigen en leed te verzachten. 
Duizenden donors hebben reeds het be
wijs geleverd, dat zij ook bereid zijn tot 
hulp om doodsgevaar af te wenden. Zij 
hebben gemerkt dat deze vorm van hulp
verlening, van zo ontzaglijk groot be
lang voor de ontvanger, voor de gever 
zeer eenvoudig is; en eigenlijk niet eens 
een opoffering van hem vraagt. Als een 
gezond mens een halve liter bloed af
staat, dan vult zijn lichaam dit verlies 
binnen zes weken weer aan. In die tijd 
voelt men zich niet zwak en zelfs niet 
moe. Voor een zieke of gewonde daaren
tegen, betekent deze halve liter bloed 
dikwijls het behoud van zijn leven. 
Het is niet moeilijk te bepalen wie er 
heter aan toe is, een gezonde of een 
zieke. Toch verkeert een patiënt, die een 
bloedtransfusie ontvangt, eigenlijk in een 
zeer benijdenswaardige positie. Zijn 
leven, dat in groot gevaar is, wordt als 
door een wonder gered. Dat wonder ver
vult de geredde met een· dankbaarheid 
en een vreugde, die zijn redder onbe
kend blijft. De donor kan slechts tevre
den zijn: hij heeft niets verloren. 

De huwelijkszeden lijden geweld. 
Onder katholieken is echtbreuk 
geen zeldzaamheid meer. Veel 
katholieken spreken met en over 
elkaar omtrent het meest heilige 
en intieme in de verhouding van 
man en vrouw op een wijze, die 
een ernstig tekort naar christe
lijke levensinstelling duidelijk de
monstreert. 
Het is geen uitzonderlijk gebeu
ren, dat katholieken, in plaats van 
hun mede-christenen te steunen 
door woord en voorbeèld aan an
deren adviezen verstrekken die 
lijnrecht in strijd zijn, met de hei
lige wetten van het christelijk hu
welijk. 
Zij, die hun plicht met liefde en 
offergezindheid willen volbren
gen worden uitgelachen. Veel 
verloofden houden er aparte ver
lovingszeden op na. 
Zulke mensen zijn gewetenloos 
en beginselloos en gevaarlijk voor 
de maatschappij. 
Wij zouden de vele vormen van 
ontspanningsleven de revue kun
nen laten passeren. Wij zouden 
kunnen wijzen op het gemak 
waarmede vele katholieken haast 
zonder enig beginsel elk boek 
grijpen dat wordt geboden en 
iedere film bijwonen die wordt 
vertoond. 
En wij denken hierbij niet eens 
op de eerste plaats aan de geva
ren voor kuisheid en zedigheid; 
maar veel meer aan de gevaren 
voor de christelijke geest die door 
lectuur en film wordt ondermijnd. 

Plaatselijk Nieuws 
PAASEI-ACTIE. 
Moeders de Dr. Hoek's Vereniging komt 
een beroep doen op Uw goed hart. 
Tengevolge van de ontberingen tijdens 
de oorlogsjaren en niet minder van die, 
welke ons nog te wachten staan tenge
volge van de huidige crisis, zal het aan
tal zwakke kinderen dat voor herstel van 
gezondheid uitzending naar een gezond
heidskolonie behoeft, sterk toenemen. 
Voor die uitzending is geld en vooral dit 
jaar veel geld nodig. De Dr. Hoek's 
vereniging kan Boxtel's Harmonie niet 
dankbaar genoeg zijn voor de grote fi
nanciële steun, die de St. Nicolaasom
gang opbrengt. Maar dit is bij lange niet 
genoeg. 
Wilt gij, Moeders, nu niet Uw huisgeno
ten in de ruimste zin des woords, dus 
ook medebewoners, inwonend personeel, 
enz., bewegen om die zwakke kinderen 
een kleine gift - een Paasei - te offe
ren? Indien Gij dit vraagt, doen zij het 
zeker. 
Sluit die giften in het bekende zakje dat 
U een dezer dagen wordt thuisbezorgd. 
Enige dagen na Pasen wordt het bij U 
aan huis afgehaald. 
Vertelt een en ander over de Paasei
actie voor de Boxtelse bleekneuzen. 
Zorgt dat milde giften het Paasei-zakje 
vullen. 
Het zwakke kind dankt U voor de goede 
daad, die God zal lonen. 

Het Bestuur 
der Dr. Hoeksvereniging 

Afd. Wit-Gele Kruis . 

PLECHTIGE EERSTE H. MIS. 
Op de Eerste Paasdag zal de Neomist 
Pater Jozef Klomp, van de Aalmoeze
niers van de Arbeid, om half elf in de 
parochiekerk van het H. Hart zijn plech
tige eerste H. Mis opdragen. 

UITLEENBIBLIOTHEEK. 
De R.K. Uitleenbibliotheek Boxtel, Prins 
Bernhardstraat, is met de Paasdagen 
gesloten. 

VOORBEREIDING 
H. BLOEDPROCESSIE.
Werden vorige week de dames van de 
groep "Korenaren" verzocht hun cos
tuum te komen passen, deze week zijn 
het de "Mariadraagsters" die verwacht 
worden en wel op Dinsdag 27 Maart a.s. 
des avonds tussen 8 en 9 uur op Duinen
daal. 
Vrijwel alle dames hebben tot op heden 
aan hun oproep beantwoord, zodat met 
deze groep de afdeling "dames" besloten 
wordt. 
Wat de groepen van de kinderen be
treft, dit wordt nog nader geregeld met 
de hoofden der scholen en zal na school
tijd plaats vinden. 
Wat de heren betreft, ook zij zullen tij
dig een oproep ontvangen. 

Is het wonder dat het christelijk 
geweten onder dit alles mis
vormd wordt en zijn zuiver oor
deel verliest? 
Het is meer dan hoog tijd dat ons 
geweten weer zuiver gaat oor
delen. 
Het is te hopen dat onze predi• 
kanten deze problemen eens 
grondig gaan behandelen. 
Ik weet het, het zijn heel wat be
schuldigingen, maar als de men
sen steeds buiten zichzelf leven, 
en zich uitstorten in 't aardse, 
als de dorst naar geld en plezier 
hen verslindt,dan wordt het ver
langen naar hogere goederen in 
hun zielen gewurgd, en daarom 
is het hun onmogelijk geworden 
aan de eeuwige waarheden, aan 
de goddelijke wetten en aan God 
zelf te denken. 
Gelovigen, die volksretraite is 
nodig, hard nodig. Wij hebben 
dringend behoefte aan klaarheid, 
aan waarheid, aan overtuiging, 
aan geloofsverdieping. Onder de 
volksretraite hebben wij volop 
gelegenheid die behoef te te be
vredigen, om weer een hechte 
christelijke overtuiging te gaan 
smeden, om ons geloof te gaan 
stalen. 
Wie uit God is, luistert naar de

woorden van God. Zoals de men
selijke hoogmoed niet luisteren 
wil naar de stem van God die in 
het geweten spreekt, zo zal de

christelijke nederigheid die stem 
met liefde beluisteren en volgen, 

Pater In 't Zand. 

VOOR DE H. FAMILIE 
IN DE PAROCHIE ST. PETRUS. 
Woensdagavond om 8 uur buitenkerke
lijke bijeenkomst van de Heilige Familie 
in het Sint Theresia Missiehuis. 
Bij deze gelegenheid zal er een film wor
den vertoond. U wordt allen verwacht. 

V ARIETE-CIRCUS TE BOXTEL. 
Op Zondag 25 Maart zal het variété-cir
cus International een nieuwe Nederland
se onderneming, zijn voorstellingen in 
Boxtel beginnen. Variété-circus Interna
tional legt het accent meer op het variété 
dan op het circus en zal hoofdzakelijk in 
de provincie voorstellingen geven, omdat 
tot nu toe nooit grote variéténummers in 
de provincie zijn uitgebracht. 
De nieuwe onderneming speelt in een 
tent, die 1500 bezoekers kan bevatten. 
Het circus brengt zowel Nederlandse als 
buitenlandse artisten in de piste. In to
taal geeft het werk aan 100 mensen on
der wie 42 artisten, zowel Nederlandse 
als buitenlandse. 
Op het ogenblik worden onderhandelin
gen gevoerd met een dierenpark om hij 
het circus een reizende dierentuin te 
exposeren. 

R.K.J.B., Afd. Boxtel. 
De leden die wensen deel te nemen aan 
de oriënteringsrit, worden verzocht a.s. 
Woensdag om 8.15 des avonds aanwezig 
te zijn op 't Pakhuis van de N.C.B. van
waar vertrokken wordt per auto. 
Tevens worden degenen die loten verko
pen ten bate van de R.K.JB. verzocht 
a.s. Maandag na de Hoogmis bijeen te
komen op bovengenoemde plaats.

WIE LIEFHEBBERT MET EEN 
AQUARIUM? 
Zijn er veel in Boxtel en omgeving? Het 
is niet bekend. Wel treft men hier en 
daar zo'n glazen bak met een miniatuur 
partij van kleurenpracht en elegante be
wegelijkheid. Maar hoevelen liefhebbe
ren met een aquarium, zie daar zouden 
we graag achterkomen. 
Enige liefhebbers zijn lid van een bond 
van aquariumhouders en ondervinden 
daarvan de voordelen hij de aankoop 
van tropische visjes en in gevallen van 
moeilijkheden. 
Hun doe lis om de houders van aquariums 
aan te sporen eveneens lid van die hond 
te worden om dan steun aan elkaar te 
hebben in de liefhebberij. 
Als er 15 aquariumhouders zich aaneen
sluiten kunnen zij een afdeling vormen. 
Indien liefhebbers zich even zouden wil
len opgeven bij een der onderstaande 
adressen dan wordt het mogelijk een in
formatieavond te houden, waarop een 
der deskundigen van de Bond van Aqua• 
riumhouders alle voordelen aan het lid•
maatschap verbonden zal komen opsom
men. 
Geef U op hij: 
H. A. Nooren, Breukelsestraat 100. 
P. Schellekens, Breukelsestraat -4-2.
M. Eltink, van Ranststraat

a 
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K.A.J.-TAMBOURS OP CONCOURS. 
Het tambourcorps van de Boxtelse Ka
jotters neemt op 2e Paasdag deel aan 
het concours, dat de Kajottersafdeling 
"De Besterd" te Tilburg dan organiseert 
bij gelegenheid van haar 5-jarig bestaan. 
Veel succes! 

50-JARIG BESTAANSFEEST.
De R.K. Tabaksbewerkersbond "St. 
Willibrordus", afd. Boxtel, zal Zondag 
1 April het 50-jarig bestaansfeest vieren. 
Volgens het programma van de dag zal 
de geestelijke Adviseur, Rector Janssen, 
's' morgens om 9 uur 'n H. Mis opgedra
gen in de St. Petruskerk; van 12-1 uur 
recipieert het afdelingsbestuur in De 
Ark; om 7 uur zal de huldiging der jubi
larissen plaats hebben in het St. Paulus 
Jeugdhuis. Daarna wordt de avond in 
een gezellig samenzijn doorgebracht. 
GESLAAGD. 
Op het te Utrecht gehouden examen 
slaagde voor modetekenen Mej. R. Zijle
mans. Voor hoedenmodiste Mej. N. v. 
Rooy. 
Bij het j.l. Maandag te Utrecht afgeuo
men examen voor lerares Coupeuse 
slaagden de dames Annie Dobbelsteen 
uit Boxtel en Martha Valks uit Gemon
de. De geslaagden genoten hare oplei
ding bij mevrouw Font Freide-v. Nistel
rooij, Rechterstraat 20. Adv. 

Bij de te Utrecht gehouden examens der 
E.N.S.A.1.D slaagden de volgende dames: 
voor lerares-coupeuse: Marie v. d. Ven 
uit Nieuw-Cuijk en Stien v. d. Linden 
uit Boxtel; 
voor lingerie-coupeuse: Ciel Welling en 
Marie Slijters I voor coupeuse: Annie 
Pijnenburg, Anneke van Eert en Ciel 
Welling en Sepha Toemen1 
voor costumière: Annie van Eindhoven 
en Annie Boons 1 
voor kunstnijverheid nog Stien v. d. 
Linden uit Boxtel en Marie v. d. Ven 
uit Nieuw-Cuijk. 
Al deze geslaagden genoten haar op
leiding bij Mej. C. Entink, Kasteellaan 
.26, alhier. Adv. 

K.V.P. BOXTEL.
De Afd. Boxtel van de K.V.P. houdt op 
2 April een huishoudelijke vergadering 
in de Ark te Boxtel. 
Op de agenda staat o.m.: aanvulling van 
het bestuur met drie leden t.w. Penning
meester, secretaris en commissaris. 
Als aanvulling op de agenda onderhan
delt het bestuur met een spreker, welke 
onderhandelingen._ vrij zeker zullen sla
gen. Het onderwerp dat deze spreker zal 
behandelen, houdt een belofte in. Vol
gende week komen wij hierop nader 
terug. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 13 tot en met 19 Maart 1951. 
GEBOREN: Martinus W. zoon van M. 
W. de Kort en Th. C. v. d. Hout, Kalks
heuvel 34 - Leontia M. W. dochter van
J. A. M. v. Susante en M. 0. A. A. M.
van Oerle, Baroniestraat 35 - Wilhel
mina A. dochter van Th. de Wit en A.
M. Leenders, Brugstraat 15 - Johanna
M. J. dochter van H. J. v. d. Langen
berg en C. P. v. Grinsven, van Leeuwen
straat 59 - Maria E. J. dochter van M.
A. A. van Pinxteren en W. G. van Roos
malen, Tongersestraat 38. - Cornelis M.
zoon van M. J. Beije en G. van Voorst,
het Loo 6 - Philippus Fr. M. zoon van
H. M. Wenting en E. J. A. M. v. d.
Bruggen, Bosscheweg 12.
GEHUWD: Johannes C. van der Schoot
en Albertha M. Giezen.

MODESHOW. 
Meteen dat je de bovenzaal van de Ark 
binnenkwam, waar de fa. Witteveen 
haar voorjaars-modeshow hield, brachten 
de vele fleurige bloemen je in een echte 
lentestemming. En deze stemming werd 
nog verhoogd door de modieuze toiletjes, 
die wij daar te zien kregen. Graag zou
den we ze hier voor U nog eens allen 
de revue laten passeren, want ze waren 
stuk voor stuk de moeite waard, doch 
we zullen moeten volstaan met een zeer 
summiere keuze te maken. 
Een voorbeeld van gracieuze eenvoud 
was o.a. een lief, grijs jurkje met smal 
zwart ceintuurtje, wit kraagje en zwart 
fluwelen strikje; een lange zwarte hand
schoen en zwart dopje met voile (waar
voor de fa. Thijs had zorg gedragen), 
maakten 't tot een charmant geheel. 
Een heel ander genre was vertegenwoor
digd door de practische grijze regenjas 

DIPLOMA-UITREIKING 
AAN DE AMBACHTSSCHOOL 
Tot besluit van het cursusjaar waren alle 
leerlingen van de avondschool bijeen in 
een der lokalen van de Ambachtsschool 
om te vernemen of overgang naar een 
hogere klasse het resultaat was van hun 
ijver, ofwel, voor wat betreft de leerlin
gen die de cursus beëindigden, het diplo
ma aan hen zou worden uitgereikt. 
De directeur gaf zijn tevredenheid te 
kennen omtrent het resultaat van de 
avondschool, prees de goede wil van de 
jongelui in het algemeen en had een 
extra woord van lof voor de jongens 
die gedurende de wintermaanden weke
lijks vier avonden van verre kwamen ge
fietst om de lessen te volgen. 
Van de 141 leerlingen werden er 71 be
Ovorderd en 11 voorwaardelijk; aan 44 
werd het einddiploma uitgereikt. 
Afd. Meubelmakers: A. Geenen, Vught; 
J. v. d. Hout, Oisterwijk.
Afd. Timmerman: P. v. Haaren; Th. v.
d. Sande en C. Versantvoort, Best; N.
Boons, J. v. d. Heuvel, H. Op 't Hoog,
M. Meister, J. Mosink, J. v. Schijndel en
H. van Weert, Boxtel; G. Bergman, Esch;
A. Scheepens en Th. Smetsers, Haaren;
H. v. Boven en P. van Boven, St. M.
Gestel; H. v. Hoof, Middelbeers; H.
Roos en, Moergestel; Fr. Wolfs, Oister
wijk; H. Habraken, Schijndel; H. Maas,
M. Martens, Vucht.
Voor de 5-jarige Avondtekencursus: J. v.
d. Boom, Best; H. Bekers, W. v. d.
Brand, P. v. Breugel, G. Brusselers, A. v.
Giersbergen, F. Jilissen, P. Mathijssen,
W. Mathijssen, G. v. d. Pas, G. v. Rij
zingen, J. Siemerink, H. Verheijden, G.
v. Weert en W. v. Weert, Boxtel; Th. v.
d. Pasch, J. Sanders, Liempde; G. Dek
kers, St. M.-Gestel; J. Smetsers, Oir
schot ; G. Verhoeven en Fr. Vugs, Ois
terwijk.
De directeur gaf na de uitreiking der ge
tuigschriften de jongens de raad geen
streep te zetten onder de ontwikkeling,
daar nog vele mogelijkheden open lig
gen. Bovendien zal men in de practijk
bemerken nog steeds een tekort te heb
ben aan kennis.
Wel zullen veel genoegens op zij gezet
moeten worden als men als vakman ho
ger op wil, doch de verovering van een
maatschappelijke positie is een offer
waard.
Ook gaf hij ee� waarschuwing om in de
omgang met anderen op het werk of in
werkplaatsen, niet verkeerd te laten be
invloeden en spoorde aan de goede be
ginselen te handhaven in woord en daad.
De gediplomeerden kwamen daarna per
soonlijk de directeur en leraren bedan
ken voor de ontvangen lessen en ontvin
gen daarbij nog menige goede raad voor
het leven.

Verenigings-Agenda 
EIERVERENIGING. - Vanwege Maan
dag 2e Paasdag is het Zaterdag 24 Maart 
eieren inpakken des v.m. van 8 tot 12 
uur. 
VOLKSDANSERS. - In verband met 
de plechtige vigilie-viering van het Paas
feest is er op Paaszaterdag geen bijeen
komst. Deze zal gehouden worden op 31 
Maart. 

RUILEN VAN 
CINDERELLAPLAA T JES. 
Als moeder bij de boodschappen van 
Albert Heijn plaatjes meebrengt voor het 
Assepoester Album, komt het wel eens 
voor dat dezelfde plaatjes al zijn inge
plakt. 
Die dubbele plaatjes kunnen voortaan 
iedere Woensdag worden ingeruild tus
sen 2 en 4 uur in de Breukelsestraat 
naast de winkel. 
De kinderen die van een plaatje meer
dere exemplaren hebben, doen andere 
kinderen mogelijk een plezier door de 
ruiling, en zelf krijgen ze ook eerder de 
serie vol en de Assepoester Album com
pleet. 
's Woensdags dus plaatjes ruilen. 

met capuchon, waarvan de fa. Witteveen 
de alleenverkoop heeft voor Boxtel e.o., 
en waarbij een paar bruine laarsjes goe
de diensten verleenden in de denkbeel
dige regenbui, een gebloemd shawltje 
zorgde voor de fleurige noot aan dit re
genachtige gevalletje. 
Een spontaan applaus oogstte ook het 
uitbundige trois-pièces: een knalrood 
rokje, met daarop een dito jasje; de rug 
vlot en los (een typisch modebeeld), 
met alleen van voren een ceintuurtje; 
daaroverheen een losse jas van hetzelfde 
materiaal. Werkelijk iets aparts. 
Verder waren er de gedistingeerde ge
tailleerde jassen. Nee, heus niet alleen 
in mannequin-maten, Mevrouw; de fa. 
Witteveen heeft ze zelfs speciaal voor 
de grotere maten met b.v. maat 48 bo
venwijdte en 50 heupwijdte. Dus wat 
kunt U nog meer wensen? 
En zo zouden we kunnen doorgaan met 
de vlotte ¾ of halflange jasjes, 't schat
tige imprimétje, het pied-de-poule pakje, 
het geliefde blauw-witte nopjes-deux
pièces, de modieuze swagger, de spor
tieve jas, het fijne blousje, en dat alles 
ook werkelijk "draag"baar, en niet alleen 
mooi om te zien maar niet om te 
hebben! 
Een passend juweel van de fa. v. Vler
ken gaf een chic toiletje nog een apart 
cachet. 
Bij de hoedjes zagen we veel kleine 
dopjes, vaak van glanzend stro; maar 
ook wel een enkel groot exemplaar met 
brede rand; zeer elegant voor haar die 
't dragen kunnen! 
De rokken waren zeker niet meer zo 
lang als enige seizoenen terug het geval 
was, en vooral niet meer zo ruim; van 
voren vaak glad, van achter enige ruim
te b.v. door middel van een uitspringen
de plooi. 
Voor degenen, die tot de aanschaf van 
een nieuw kledingstuk willen overgaan 
is een bezoek aan een dergelijke show 
de moeite dubbel en dwars waard, en 
ook al zou men het met zijn vorige
jaartjes nog een poosie moeten doen, 
dan nog zal men van zo'n paar gc·noeg
lijkc uurtje, geen spijt hebben. 

, , 

VARIETE CIRCUS INTERNATIONAL

breiding van het electrisch net in Kaste
ren. Deze zaak, aldus de voorzitter, is

bij de P.N.E.M. in behandeling en spoe
gevens bekend zijn. Voor de naaste toe, 
komst ziet spreker hier niets van komen. 
Van der Velden informeerde naar de uit
dig kunnen voorstellen worden ver
wacht. 

Komt vanaf 25 tot en met 28 Maart te BOXTEL 

POPULAIRE PRIJZEN. 

Raadsvergadering Liempde. 
In de Maandag 19 Maart gehouden ver
gadering van de Raad der gemeente 
Liempde werd, naar aanleiding van het 
antwoord van de Cultuurtechnische 
Dienst te Utrecht, betreffende subsidie 
in het ouderhoud van de waterlopen, be
sloten een onderhoud aan te vragen met 
Ir. Krügers. 
Van der Velden zegt bedoeld te.hebben 
het verkrijgen van subsidie in de kosten 
van aanleg van de nieuwe waterloop. 
Voorstel tot het onttrekken aan de open· 
bare dienst van: 
a. een gedeelte van het voetpad ·door

de Roskam;
b. een gedeelte van de weg, genaamd

de Molendijk.
Betreffende de onder a. vermelde weg, 
was een bezwaarschrift ingekomen van 
de bewoners van Vrilkhoven, B. en W. 
heeft de situatie ter plaatse bekeken en 
besproken met de grondeigenaar E. van 
den Dungen. Deze is bereid een gedeel
te van zijn grond af te staan voor verbe
tering en zelfs voor verbreding van de 
weg. Het lid Schalkx meent dat het 
voorstel gerust aangenomen kan worden. 
Het lid van Abeelen informeert naar de 
veiligheid van de schoolgaande kinderen 
en waar het nieuwe voetpad thans komt. 
Betreffende het onder b. vermelde weg-. 
gedeelte informeert het lid van der Vel
den naar de grootte van het te onttrek
ken weggedeelte. Wethouder Bax vraagt, 
wat gebeuren zou, als de nieuwe weg 
daar geprojecteerd was en deze zou gaan 
verzakken in verband met het daar ge
storte copieersel, in de voormalige aftak
king van de rivier de Dommel. De Voor
zitter zegde toe, dat zowel voor het on-

• der a. als b. vermelde weggedeelte een
bevredigende oplossing gevonden zal
worden, waarna de beide voorstellen met
algemene stemmen werden aangenomen.
Het lid Schalkx, als rapporteur van de
Commissie van Onderzoek voor de ge
meenterekening, dienstjaar 1949, bracht
hierna zijn bevindingen uit aangaande
dit onderzoek. Betreffende de post ver
bouwing gemeentehuis, deelde de Voor-.
zitter mede, dat de meerdere kosten die
ontstaan zullen doordat de kelder van
het gemeentehuis niet waterdicht is, ge
heel voor rekening van de aannemers
zullen komen. Voorts werd opgemerkt,
dat enige posten, de geraamde begro
tingsbedragen te boven gingen, hetgeen
naar het oordeel van de Commissie niet
juist is. De Voorzitter beaamde dit,
doch gaf enige verklaring, alsmede de
toezegging dat gestreefd wordt naar tij
dige aanvulling van de posten. Hierna
werd de gemeenterekening dienstjaar
1949 met algemene stemmen voorlopig
vastgesteld.
De voorzitter deelt mede, dat B. en W.
besprekingen gevoerd hebben betreffen
de grondaankoop c.q. -ruiling, voor de
bouw van de 2 arbeiderswoningen. L.
Scheutjens is bereid een stuk grond aan
de gemeente af te staan in ruil voor een
perceel grond, eveneens langs de oude
Dijk, eigendom van het Burgerlijk Arm
bestuur te Liempde en van de gemeente.
Na enige discussie wordt besloten tot
aankoop en ruiling.
Een kleine formele wijziging der veror
dening op toneelvertoningen en andere
vermakelijkheden, in verband met de
omzetbelasting op kermis-staangelden,
werd met algemene stemmen aange
nomen.
De verordening tot heffing van opcenten
op de hoofdsom der personele belasting
voor het belastingjaar 1950/ 1951, bene
vens de administratieve wijziging van de
begroting 1950, te weten de af- en over
schrijvingen, werden zonder stemming
aangenomen.
Het lid Schalkx informeert naar het om
zetten der achterdeuren aan de woning
wetwoningen.

Zie voorbeachouwing In dit blad 

Van Abeelen vraagt beter onderhoud 
van de gemeenteboerderij "Annahoeve". 
Voorts verzoekt hij enige verbetering 
van de weg Vendelstraat tot aan de wo
ning bij H. v. d. Velden, alsmede de wa
terlossing. hierlangs. Na enige discussie, 
waarbij de Voorzitter waarschuwt voor 
misbruik van de rondvraag en er met 
nadruk op wijst, dat onder de huidige 
omstandigheden onmogelijk alle verlan
gens kunnen worden ingewilligd, zegde 
de Voorzitter toe, dat B. en W. de situa
tie ter plaatse zouden bekijken en wat 
redelijkerwijs mogelijk is, zal worden 
gedaan. 
Van Houtum informeerde naar de des
tijds bestaande plannen voor de harde 
weg van Tilburg naar Helmond, die dan 
tevens verharding met zich zou brengen 
van de weg van- Liempde naar St. 
Oedenrode. De Voorzitter deelde mede, 
dat omtrent deze plannen nog weinig ge-

Hierna ging de Raad in geheime verga
dering over. 

THUISKOMST. 

Zondagmiddag kwamen wederom twee 
Liempdse jongens thuis, na een verblijf 
van 18 maanden in Indonesië. 
Zij werden nog dezelfde dag verwel: 
komd door het gemeentebestuur, Kath� 
liek Thuisfront, Fanfare Concordia en 
het Gemengd Koor "Ons Genoegen". 
Namens de buurt werd hun een • • fraai 
cadeau aangeboden. Hub. v. d. Loo ont
ving van de buurt Vrilkhoven een prach
tig rijwiel, terwijl M. v. d. Kemenade e� 
mooie pendule werd aangeboden. 
Thans verblijft er momenteel nog een 
Liempdse militair in de Oost, n.l. W. P.
van Abeelen. Maar ook deze zal thans 
spoedig wederom de Vaderlandse bodem 
betreden. 

PROGRAM:\IA DER PAROCHIE�RETRAITE 

IN DE PAROCHIE VAN ST. PETRUS. 
van 1 April tot 3 Juni. 

Aan alle Gezinnen van onze Parochie 1 
Is het niet waar, dat gezonde gezinnen 
Blijde mensen maken? en omgekeerd: is 
het gezin niet goed, hoeveel echte 
vreugde verdwijnt er uit het leven? 
Er hangt hier zoveel af van de goede 
geest, die er in huis heerst. En die goede 
geest is des te sterker, naarmate God de 
grote plaats in het huiselijk en huwelijks
leven heeft. Wij, priesters, willen daar
om graag in onze liefde voor God en in 
ons verlangen naar het geluk van onze 
Parochianen doen wat wij kunnen, om 
de echte godsdienstige geest in hun hui
zen te bevorderen. 
Er zijn zoveel wegen, helaas, waarlangs 
de kwade geest voor uw huisdeur komt 
om binnen gelaten te worden. 
We moeten die wegen eens afkijken, wie 
allemaal er langs komt; we moeten sa
men eens goed toezien, wie er vóór uw 
deur komt, want alleen een vriend van 
uw gezin mag binnen. 

Parochianen, 
met dát doel beginnen we op Maandag 
2 April een algemene 

Parochie-Retraite 
voor alle gezinnen: voor Vaders en 
Moeders en voor alle gehuwden en on
gehuwden vanaf 18 jaar. 
Drie Paters Capucijnen, Pater Momul
phus, Severius en Iremeus, zullen ze aan 
U geven in de besloten ruimte van onze 
Parochiehuizen. Om alle Parochianen 
vanaf 18 jaar de kans te geven, verdelen 
we onze Parochie in 7 groepen, die ieder 
gedurende één week de Paters komen 
beluisteren. 

Groepsindeling 
1 e groep: van Maandag 9 April tot Zon
dag 15 April: Stationsplein, Rechter
straat, Stationstraat, Burgakker, Raaphof. 
In het Verenigingsgebouw, Burgakker 5. 
2e Groep: van Maandag 16 April tot 
Zondag 22 April: Rijksweg, Konijnhoolse 
dreef, Grote Beemd, Prins Hendrikstraat, 
Kasteellaan, Ten Brinkstraat, Fr. Staal
straat, v. Coothstraat, Parellelweg Z., 
Vorst. 
In het Verenigingsgebouw, Burgakker 5. 
3e groep: van Maandag 23 April tot 
Zondag 29 April: Molenstraat, Mgr. 
\Vilmerstraat, Vic. v. AJphenlaan, Mo
lenpad, Deken Spieringsstraat, Dr. Hoek
straat, Deken de Wijsstraat, Markt. 
In het Verenigingsgebouw, Burgakker 5. 
Groep Jeugd en jongelui van 14 tot en 
met 17 jaar: van 29 April tot 3 Mei. 
In het St. Paulus Jeugdhuis, Nieuwstraat 
4e groep: van Maandag 7 Mei tot Zon
dag 13 Mei: Rozemarijnstraat, Bossche
weg, Clarissenstraat, Kruisstraat, Halder
heiweg, Parkweg, Selissenwal, Selissen, 
Koppel, Kerkstraat, Duinendaal. 
In het Verenigingsgebouw, Burgakker 5. 

5e groep: van Dinsdag 14 Mei tot ZQtl
dag 20 Mei : Molenwijk, Hal, Heult. 
In de kapel van de Witte Paters, Hal 
6e groep: van Maandag 21 Mei tot Zon
dag 27 Mei: Nieuwstraat, Schijndelse
dijk, Gemonde, Langenberg, Munsel, 
Liempdse weg. 
In het St. Paulus Jeugdhuis, Nieuwstraat. 
7e groep: van Maandag 28 Mei tot Zon
·dag 3 Juni: Maastrichtsestraat, Onrooi,
Eindhovenseweg, Fellenoord, Kleinder-
liempde, Oirschotseweg. . •
In het St. Paulus Jeugdhuis, Nieuwstraat
Luister eens hoe we dat dachten:
De Paters beginnen des Maandags
avonds van iedere week met een nieuwe
groep, telkens tot Zondagmorgen. Qe·
oefeningen zijn dan iedere aYond om 7
uur en om half 9, zodat ieder gezin zelf
afspreken kan, wie die van 7 uur en wie
die van half 9 gaat meemaken, opdat
niemand zou moeten wegblijven. Des
morgens hebt ge zo ook de keuze tussen
een H. Mis om half 7 en een H. Mis om
half 9, om iedere Retraite-dag goed te
beginnen en 's avonds mooi te eindigen.
's-Zondagsmorgens sluiting om 7 uur en
om 9 uur.

Contact met de Paien
Het kan groot nut hebben öm ook met
een der Capucijnen eens te praten. Die
kans krijgt ge allen. Zelfs komen ze, in
de week vóór ge in uw groep aan de
beurt zijt, bij U aan huis. Aarzelt niet
om die kans, ten voordele van U en uw

gezin, te benutten. Er kan immers zoveel
goeds uit deze dagen geboren wordeq.

Onze Jeqcl.
Ook onze jongelui van 14-17 jaar krij
gen iets goeds aangeboden. Dit za:t·{i:.

e e-
schieden in de week van Hemelvaarts$g
29 April tot 3 Mei. Ouders, werkt in
verlangen naar het geluk van uw kinde
ren mee en laat allen deelnemen.

Biechthoren. 
De Paters zullen 's Zaterdags in de kerk 
biechthoren van 5 tot 8 uur. Wij zelf 
horen dan biecht van 3 tot half 5. 

Dierbare Parochianen, 
de retraite worde door uw welwillende 
medewerking een grote weldaad voor U 
en Uw gezinnen. Bekijk daarom het . 
lijstje van de 7 groepen, zoals het hier
achter volgt en zorgt dan, dat ge uw 
eigen week vrij houdt. Mocht dat on
mogelijk zijn, vraagt dan spoedig om 
aansluiting bij een aildere groep. 
De algemene sluiting heeft plaats Zon
dag 3 Juni, Zondag onder het Octaaf 
van het H. Hart. 
Laten wij door trou,Fe opkomst en voor
al ook door ons gebed medewerken aan 
het welslagen van de Parochie-Retraite. 

Uw pastoor en Kapelaans. 

Te koop bij G. Melis, een par
tij klei-pootaardappelen, Beve
lander. 

VOOR WONINGINRICHTING 

ZEGT IEDEREEN .... 

Te koop: een toom beste big
gen. Chr. v. d. Heijden, Kaste
ren B 20, Liempde. 

ONDERTROUWD: 
LOES v. d. HOUT 

en 
LAMBERT v. LIESHOUT 

Huwelijksvoltrekking op Don
derdag 12 April om 10 uur in 
de parochiekerk van het H. 
Hart te Boxtel. 

Receptie van 13-14 uur 
in Hotel Van Vlerken. 

Boxtel, Breukelsestraat 79 
's Bosch, W. v. Oranjelaan 33 

Tijdelijk toekomstig adres: 
Antwerpsestraat A 2a, 

Woensdrecht. 

EERST NAAR ..... 

Te koop: een groot kinderle
dikant, z.g.a.n., 25 gld. Raap
hof 4. 

Te koop aangeboden: kinder
wagen en wandelwagentje, bei
den in zeer goede staat. Be
vragen: Molenstraat 19. 

Ik koop iedere partij kippen, 
jong en oud. Koks, Molen
straat 37. 

Te koop bij M. van der Meij
den, Dorpstraat A 105, Esch, 
een toom zware L.N. biggen. 

Te koop gevraagd: gewichts
regalateur. Horlogerie v. Lan
gen, Stationstraat 62. 

Te koop: driftvarkens. P. van 
Eert, Boseind 29, Boxtel. 

Te koop: een i.g.st.z. driedelig 
2-persoons "Pullman bedstel,
Billijke prijs, Rechterstraat 44.

Flinke Dienstbode gevraagd, 
tegen 1 April, voor dag en 
nacht, in gezin met kinderen. 
Mevr. der· Kinderen-Willems, 
E 20, Best. Gevraagd: een nette R. K. 

Werkster, voor enige dagen 
Te koop: enkele deuren, ko- per week. Hotel Riche, Boxtel. 
zijnen en dakpannen en vloer-
tegels. Stationstraat 26, Boxtel. 

Gevraagd: flink net Dagmeisje 
Te koop: een toom biggen. G. of Werkster. J. v. d. Aa-v. d. 
van Beljouw, Roond 3. Boogaard, Stationsplein 9. 
Te koop bij A. v. d. Ven, Ge- Nette Kostganger gevraagd. 
monde 32. Eetaardappels en Adres bevragen: Molenstr. t 9. 
een partij stalmest. 

Gevraagd: een net 2e Meisje, 
niet ouder dan 17 jaar. Alleen 
zij, die bekend zijn met de 
normale huiselijke bezigheden 
en vooral ook goed met kin
deren kunnen omgaan, gelie• 
ven te solliciteren. Brieven on
der No. 183, Molenstraat 19. 

In plaats van kaarten: Te koop: een beste kalfkoe of 
2e Paasdag kalfvaars, beide aan telling, 

Te koop: zo goed als nieuwe 
Van Berkel's snijmachine, 
Snelweger, hakblok, grote ijs
kast, een stel geijkte gewich
ten. G. van Rijt, Prins Hen
drikstraat 16. 

Te koop: een guste koe voor 
de wei; een gemerkte zeug 
G.Y., aan telling, toom zware
biggen G.Y., een nuchter

VERLOOFD: 
LINY v. d. WETERING 

en 
CLAUS SCHIFFER 

Stationstraat 26, Boxtel 
Jos. Francettewl'g 5, Vaals. 

t.b.c.-vrij. H. de Bie, Esch.

Werkster b.z.a. voor enige 
uren per dag voor schoonhou
den van kantoor of andere 
werkzaamheden. Brieven on
der no. 108, Molenstraat 19. 

Te koop: zware biggen 
partij voederbieten. Jan 
Bie, Roond 8. 

maalkalf, en twee gemerkte
en dekrijpe varkens N.L., bij 
de Wed. J. Donkers, Schijndelse

dijk•9. 

JJ
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Paroch ie-Agenda 
Hoogfeest van Pasen. 
Zondag 25 Maart 1951 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 1 1  de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 wordt op-

- gedragen voor het geestel i jk en tijdelijk
welzijn van de parochie ; om kwart voor
8 gel. H. Mis voor Petrus Laus ; om 9
uur gel. H. Mis voor Alfons van Vler
ken ; z.a. gel. jrgt. voor Elisabeth Peters
Maas ; om half 1 1  plechtige Hoogmis
gez. irgt. voor Godefridus v. Oorschot
en Marinus de zoon.
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e
schaal voor de bizondere noden van het
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. Hedenmiddag om 3 uur plech
tig Lof met sermoon. Na het Lof is er
gelegenheid tot biechten tot 5 uur.
MAANDAG, Tweede Paasdag. De HH.
Missen zijn om half 7, kwart voor 8, 9
uur en om half 1 1  de Hoogmis.
De H. Mis van half 7 gel. ·H. Mis voor
Hendrik Verberne v.w. de Broederschap
van 0. L. Vrouw in 't Zand ; om kw:irt
voor 8 voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn der parochie ;  z.a. gel. H. Mis
voor Johan de Visser ; om 9 uur gel.
jrgt. voor Marinus van Ha mond;  z.a.
gel . jrgt. voor Jan van der Heijden ; om
half 1 1  Hoogmis gez. mndst. voor Hen
ricus v. d. Dungen.
In alle HH. Missen gaat de 2e schaal
voor de bizondere noden van het Epis
copaat, welke bizonder in de milddadig
heid van de gelovigen wordt aanbevolen.
Des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Woensdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje en gebed tot St. Jozef.
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje en gebed tot St. Jozef.
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8.
Zaterdagavond om 7 uur Lof tot sluiting
van de maand Maart.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
Degenen, die gedurende de veertigdaag
se vasten gebruik hebben gemaakt van
de toegestane verzachtingen in de vas
tenwet, worden verzocht, het zuivelgeld
van minstens 25 cent als aalmoes te
storten in de daarvoor bestemde offer
bus
DINSDA G :  om kwart voor 7 gez. m.
voor Johannes Jac. v. Kempen ; z.a. gel.
H. Mis voor Petrus v. Engeland ; H.
Hartaltaar gel . jrgt. voor Maria Poirters
v. Dijk ;  om half 8 gel. jrgt. voor Adria
nus van Gooi en Johanna Neggers de 
hsvr. ; z.a. gel. H. Mis voor Cornelis 
Voermans ; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor een bizondere intentie ; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Petrus Kerkhofs 
te Engelen overleden ; om half 9 gez. 
jrgt. voor Maria Raaymakers-Stans ; z.a. 
gel. jrgt. voor Andries v. d. Pasch ; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Jac. v. 
Vlerken in Indië overleden. 
WOENSDAG-: om ·kwart voor 7 gez. 
gef. jrgt. voor Franciscus Leermakers ; 
2.a. gel. mndst. voor Johanna v. Run
Russens ; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Antonius Schellen ; Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Johannes Jac. v. Kempen ; om 
half 8 gel. H. Mis voor Petrus v. d. 
Velden ; z.a. gel. H. Mis voor Marinus 
v. d. Sande;  H. Hartaltaar gel. jrgt. voor
Cornelis v. d. Langen berg ; H. Bloedka
pel gel. H. Mis voor Wilhelmina Schel
lekens-v. d .  Ven ; om half 9 gel. jrgt. v. 
Francisca van der Pasch ; z.a. gel. mndst. 
voor Franciscus v. d. Velden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef. 
DONDERDAG : om kwart voor 7 gez. 
gef. jrgt. voor Martinus Leermakers ; z.a. 
gel. jrgl. :voor Johannes Schoenmakers ; 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Lauren
tius van Minderhout ; om half 8 gel. j rgt.
voor Maria van de Langenberg-Ver
heyen ; z.a. gel. H. Mis voor Franciscus
van de Velden ; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Martinus Giesbers ; H. Bloed
kapel gel. jrgt. voor Franciscus W etzer
en Anna Maria de hsvr. ; om half 9 gez.
jrgt. voor Marinus v. d. Sande ; z.a. gel.
mndst. voor Marinus v. d. Sande ; om
half 10 gez. Huwelijksmis.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef.
VRIJDAG : om kwart voor 7 gez. gef.
jrgt. voor Leonard Leermakers ; z.a. gel.
jrgt. voor Johanna Schoenmakers-Ver
heyen ; om half 8 gel. jrgt. voor Marti
nus Sterke en ·Antonetta v. Rooy de
hsvr. en Gerard de zoon ; z.a. gel. jrgt.
voor Albertus Welling ;  H. Hartaltaar·
gel. H. Mis voor Wilhelmina Schelle
kens-v. d. Ven v.w. het Retraitewerk ; H.
Bloedkapel gel. H. Mis voor de over
leden ouders en familie Gril i s ;  om half
9 gez. mndst. voor Jacobus Raaymakers.
ZATERDAG : om kwart voor 7 gez. m.
voor Adrianus Pennings ; z.a. gel. jrgt.
voo :r Petrus Schoenmakers ; H. Hartalt.
gel. H. Mis v. Nicola Borg-de Vries ; om
half 8 gel. H. Mis v. Bernardus Henricus
Kubbinga ; z.a. gel. H. Mis voor Wilhel
mina Schellekens-v. d .  Ven v.w. de Boe
renbond ;  H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Maria v. Beurden-Vughts te Haarsteeg
overleden ; H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor de overleden ouders en familie
Schoonmans ; orn half 9 gez. mndst. v.
Franciscus Janssen ;  om half 10 gez.
Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur plechtig Lof met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef tot 
sluiting van de maand Maart. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen : Antonius Mart. 
Meeuwis uit Oirschot en Johanna van 
der Steen, gewoond hebbende in deze 
parochie ; Johannes Smits geb. te de Eer
de en won. in deze parochie en Maria 
Catharina v. d. Loo uit Liempde, waar
van heden de 2de afkondiging geschiedt. 
Marinus Johannes Josephus van Helvoirt 
uit deze parochie en Maria Cornelia Jo
hanna Williaert uit Oisterwijk, par. H. 
Joannes. Gerardus Op 't Hoog uit deze 
par. en Adriana Timmermans uit de par. 
van het H. Hart ; Martinus Albertus Ge
rardus Borg geb. te Oldemarkt (H. Wil!.) 
en won. te Boxtel per St. Petrus en Ma-

ria Theresia van Drunen geb. te Liemp
de en won. in deze parochie ; Franciscus 
Josephus Cornelis Appeldoorn geb. en 
won. te Liempde en Anna Maria van 
den Nostrum, geb. par. H. Hart en won. 
in deze parochie, waarvan heden de 3e. 
afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Vandaag gaat in alle HH. Missen de 
eerste open schaal voor Armen-Naai
kring St. Martinus. Ook in de Nachtmis 
van de Paasvigi]ie erl alle HH. Missen 
van de Wijk-Kapel. Wij bevelen deze 
collecte ten zeerste in uwe vrijgevigheid 
aan. 
De tweede schaal gaat voor de bijzon
dere Noden. 
De PAASVIGIUE-PLECHTIGHEDEN 
beginnen op Paas-Zaterdag des avonds 
om 1 1  uur. 
Vandaag I e  Paasdag VERVALT de H.  
Mis van 6 uur. Om hal f  1 1  Solemnele 
Hoogmis, welke als eerste Plechtige H. 
Mis wordt opgedragen door onze paro
chiaan Joseph Klomp. (Mis van Gabriëli) 
Vanmiddag om drie uur plechtig Lof, 
waaronder predikatie. 
(Verlaagd stoelengeld zoals gewoon). 
Na het Lof is  er nog gelegenheid om 
te biechten tot vijf uur. 
MAANDAG - Tweede Paasdag - zijn 
de diensten zoals op Zondag. De eerste 
schaal gaat voor de kerk, de tweede voor 
de bijzondere noden. 
De H. Mis van kwart voor 10 in de 
Wiik-Kapel wnrdt opgedragen door Jo-
5eph Klomp. De zang zal worden uitge
voerd door de priesterstudenten. 
Des avonds is het om 7 uur LOF voor 
onze parochianen in het buitenland en 
voor het behoud van de vrede. 
WOENSDAG - Des avonds om half 8 
LOF ter ere van St. Jozef. 
ZATERDAG - des avonds om half 8 
LOF ter ere van St. Jozef, sluitingslof 
van de maand Maart met Te Deum. 
HET ZUIVELGELD kan gestort worden 
in de daarvoor aangewezen offerblok 
achter in de kerk. 
A.S. ZONDAG zal in alle HH. Missen 
zowel in de kerk als in de Wijk-Kapel 
de predikatie worden gehouden door een 
pater Capucijn tot inleiding van de grote 
parochie-retr·aite. Circulaires h ierover 
zullen deze week huis aan huis worden 
bezorgd. Wii vragen aller gebed voor 
het welslagen dezer retraite. 
ZONDAG : EERSTE PAASDAG : 
in de kerk : 
rond middernacht :  tot bijzondere inten
ti e. 
7 uur l .d. voor geesteli jk en tijdeli jk 
welzijn der parochianen ; 8 uur l .d .  voor 
de leden van de Broederschap Processie 
naar Hakendover ; kwart over 9 l.d. voor 
overleden Vader ; HOOGMIS half 1 1  : 
Eerste Pl. H. Mis. 
In de Wijk-Kapel de "BURCHT" : 
kwart voor 8 l .d. voor overleden Vader; 
half 9 l.d. voor overleden Vader ; kwart 
voor to l .d. voor �ijzondere intentie. 
MAANDAG : TWEEDE PAASDAG : 
In de Kerk : 
6 uur l.d. tot Bijzondere intenti e ;  7 uur 
l.d. voor geestelijk en tijdelijk welzijn
der parochianen ; 8 uur l .d. voor over
leden Vader ; kwart over 9 l .d. tot bi j
zondere intentie ;  half 1 1  HOOGMIS
gez. d. voor overleden familie (B).
In de Wijk-Kapel de "BURCHT" :
kwart over 7 l.d. voor overleden Vader;
half 9 l .d. voor bijzondere intentie ; kw.
voor to HOOGMIS J .  Klomp.
DINS0AG : 7 uur gef. gez. irgt. voor
Josephus v. d .  Meijden en Wilhelmina
v. d. Meiiden ; zi jaltaar I.m. voor Adria
nus van Kleef ;  kw. voor 8 l.d. voor Ge
rardus Raaijmakers ; zijaltaar l .d. voor 
Willem v. d. Langenberg en Adriana de 
dochter ; half 9 l.d. voor Gerardina Holt
zer-r1e Bresser te Hogeheide overleden. 
WOENSDAG : 7 uur gel . j. voor Fran
ciscus Boleij ; zijaltaar l.d. voor Wim v. 
d. Laak ; kw. voor 8 l . j .  voor Cornelis
Johannes Bergmans ; zijaltaar gef. l.j. v.
Josephus v. d .  Meijden en Wilhelmina 
v. d.  Meijden ; half 9 l .i .  voor Maria
Catharina v. Kollenburg-v. Liempt; half
10 gez. Huwelijksmis.
DONDERDAG : 7 uur gef. l.j. voor Cor
nelia Lambrechts-v. Erp ; zijaltaar l.j. v.

Johannes • v. d. Nosterum en Antonetta
Kluijtmans z.e. ; kw. voor 8 I .m. voor
Johannes v. Schijndel- Zwanen berg ; zij
altaar l .d. voor Maria Kurvers-v. Nistel
rooij ; half 9 l.d. voor Johannes v. d.
Aa en Wilhelmus de zoon ; half 10 gez.
Huwelijksmis.
VRIJDAG : 7 uur l.d. voor Jan van de
Nosterum ; zijaltaar I.m. voor Petrus
Wilhelmus Melis ; kw. voor 8 l . j .  voor
Jan v. d. Linde ; zijaltaar I.m. v. Adria
nus Antonius v. d. Sande ; half 9 l.d. v.
Cornelis de Bie.
ZATERDAG : 7 uur l . j .  voor Catharina
Lambrechts-Marijnissen ; zijaltaar I.m. v.
Adriaan Karssemakers ; kw. voor 8 1 .d.
voor Jan v. d. Nosterum (v.w. Biliart
club) ; zijaltaar I.m. voor Maria van Esch
v. Dijk ; half 9 l.d. voor Hubertus Jo
sephus van Susante.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG : half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie ; to uur jrgt. voor Cor
nelis v. d. Velden. 

• MAANDAG :  half 8 H. Mis voor het
welzijn der parochie ; 1 0  uur jrgt voor 
Adriana v. d. Velden. 
DINSDAG : half 8 jrgt. voor Marinus v.

d. Heijden.
WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Johanna
Maria v. Gerwen. 
DONDERDAG : half 8 irgt. voor Leo
nardus v. Dijk en Wilhelmina de hsvr. ; 
half t o  gez. huwelijksmis. 
VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Gerardus v. 
Houtum. 
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Joanna 
hsvr. van Gerardus v.  Houtum. 

Deze week zullen geschieden : 
Iedere dag H. Mis, als zevende, voor 
Adrianus Klomp. Donderdag H. Mis 
voor de overleden familie v. d .  Broek
Bergman. Donderdag H. Mis voor Hen
rica v. d. Oetelaar. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Pasen 195 1 .  

DE NACHTELIJKE PAASDIENST be
gint om kwart voor 1 1 .  
Achter i n  de kerk worden boekjes ver

kocht à 10  cent, om geheel de plechtig
heid te kunnen volgen. 
Onder de H. Mis, welke wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdel ijk 
welzijn van de parochie, is er gelegen
heid tot communiceren . 
DES MORGENS zijn de HH. Missen 
om 7 uur voor Gerardus Lei jten ; om 
half 9 het jrgt. voor Maria Maas-van 
de Langen berg ; en om 10 uur de plech
tige Hoogmis als gez. mndst. voor Hen
drikus van der Schoot. 
DES MIDDAGS om half 3 plechtig Ves
pcrlof, met paastoespraak. Na het Lof 
is er tot 4 uur nog gelegenheid om te 
biechten. 
TWEEDE PAASDAG om 7 uur H. Mis 
voor het geestelijk en tijdel i jk welzijn 
van de parochi e ;  om half 9 voor Johan
nes V crmulst ;  en om 10  uur de Hoog
mis voor Anna Maria Pijnenburg-van 
de Sande. 
Des middags GEEN Lof. 
DINSDAG : om half 8 H. Mis voor 
Gustave Tilman. 
WOENSDAG : om half 8 gez. mndst. 
voor Peter Hazen berg ; en om 8 uur H.
Mis voor Johannes Leijten, Huberdina 
Schellekens de hsvr. en Gerardus de zn. 
Des avonds om half 8 St. Jozef-Lof. 
DONDERDAG : om half 8 het eerste 
mndst. voor Wilhelmus van Roosmalen. 
VRIJDAG : om half 8 H. Mis v. Adria
nus Dankers. 
ZATERDAG : om half 8 H. Mis voor 
Barend Mutsaers ; en om 8 uur voor Jo
hanna van Hal-de Laat. 
Des middags zijn de biechturen van 3 
tot 4, en van 6 tot 7 uur : om 7 uur 
volgt dan op deze laatste dag van de 
maand Maart het sluitingslof ter ere van 
de H. Jozef, met Te Deum. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE. 

ZONDAG, 1 e Paasdag : half 7 1 .  m. voor 
de levende leden der proc. van Haken
dover ; 8 uur l . j .  voor Hendr. v. Over
beek ; 10 uur de plechtige hoogmis tot 
welzijn der parochie ; 3 uur plechtig Lof 
met processie. Na de middag biechtho
ren van 2 tot 3 uur en van na het Lof 
tot 5 uur. 

MAANDAG : 2e Paasdag, geen verplich
te feestdag ; half 7 1 .  m. tot welzijn der 
parochie ; 8 uur 1 .  j .  voor de Eerw. Zus
ter Balbina de Laat ;  10 uur z. 7e voor 
Hendr. Quinten ; 3 uur Lof. 
D INSDAG : 7 uur z. m. voor Henclr. 
Quinten als over!. l id van het kerkbe
stuur ; half 8 1. j .  voor Corn. v. Geffen. 
WOENSDAG : 7 uur 1. j. voor Lamber
dina v. d. Staak ; 8 uur 1. j. v0or Petro
nella Corn. v. Geffen ; 9 uur z. huwe
l i jksmis .  
DONDERDAG : 7 uur 1 .  j _  voor Gerar
dina Tinnebroek;  8 uur 1. j. voor Hendr. 
Klom pers en Maria de hsvr. ; 9 uur z. 
huwelijksmis. 
VRIJDA G :  7 uur z. m. voor Hendr. 
Quintcn als over!. l id der Erewacht van 
het I-1 .  Sacrament ;  half 8 1 .  j. voor Corn. 
Putmans en Francisca de hsvr. ; 8 uur 1. 
j . voor Adr. van Asveld en Marîa de
hsvr.
ZATERDAG:  7 uur z. m. voor Hendr. 
Quinten als over!. l id : 1-1 . Theresia ; half 
8 1 .  j. voor Helena Adr. v. d .  Velden ; 8 
uur 1. i - voor Adr. de Beer. 
ZONDAG : hal f 7 1 .  m. tot welzijn der 
parochie ; 8 uur 1. j. voor Adr. de 13eer ; 
1 0  uur z. j. voor Wilh. v. Aheelen. 

In de kapel der Eerw. Zusters :

Maandag 7 uur 1. m. voor Wilh. Witlox 
als over!. l id H. Moeder Anna. Dinsdag 
7 uur 1 .  m. voor Maria Adr. v. Dijk als 
over!. l id : H. 13ernadette. Woensdag 7 
uur 1. m. voor Wilh. Witlox als o;erl. 
lid : Boerenbond. Donderdag 7 uur 1. m .  
voor Wilh. Witlox als over!. l i d  J--1. Cu
nera. Vrijdag 7 uur 1 .  m. voor Theo v.
1-Ial v .  w. Kerkeind. Zaterdag 7 uur 1. m.
voor Cor Saris v. w. de Vlassprei.
\'v'oensdagavond 7 uur Lof ter ere van 
St. Joseph. 
Donderdag omgang om eieren in Kaste
ren en op den Berg. 
Ook van onze zijde gaarne aanbevolen 
het zich melden als bloedgever bij de 
bloed-transfusiedienst, wijl dit een zeer 
mooi werk van christelijke naastenlief
de is .  
De retraitanten-militie-plichtigen die hun 
kaart voor de retraite van 27-30 Maart 
nog niet hebben afgehaald, worden ver
zocht dit te doen Zondag na de Hoog
mis. 

Missiebus : 

Bij thuiskomst van Mart. v. Kemenade 
f 6,85. 

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. Na de middag om 3 uur plechtig 
Lof, waaronder feestpredik1tie ; daarna 
gelegenheid om te biechten tot half 6. 
Maandag, tweede Paasdag, H.H. Dien
sten als op Zondag. 
De Zelatricen van de St. Pieterspenajng 
en de Retraitepenning worden verzocht 
in de loop van deze weck de gelden op 
te halen en af te dragen. 
ZONDAG : 7 uur 1-1 . Mis voor Wilhel
mina Konings van de Laar ; half 9 voor 
de levende leden Proc. Tilburg-Haken
dover ; 10 uur Hoogmis voor de par. 
MAANDAG : 7 uur 1- 1 .  Mis voor de
overleden leden van de Proc. Ti lburg
Hakendover ; half 9 jrgt. voor Anna 
Schoones-v. 13eljouw ; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie.  
DINSDAG : 7 uur Jrgt. voor Wilhelmus 
en Wimke van Schi jndel ; 8 uur H. Mis
voor Mei . Maria Emerentia Banens. 
WOENSDAG :  7 uur H. Mis voor Chris
tianus van Dongen ; 8 uur jrgt. voor 
Dyrnphena van Groescn-Bl i jlevens. 
DONDERDAG : 7 uur H. Mis vobr Ge
rardina van. Sch ijndel-van Dijk ; 8 uur H. 
Mis voor Mej. Maria Emerentia Banens. 
VRIJDAG : 7 uur jrgt. voor Hendricus 
van de Sande ;  8 uur H. Mis voor Cor
nel is Verhoef v.w. de KA.B. 
ZATERDAG : 7 uur H. Mis voor Corne
l is Verhoef v.w. St. Raphaël ; 8 uur H. 
Mis voor Antonia Wilhelmina van Rulo. 
Elders : H. Mis Gerardus Josephus van
Oers. H. Mis voor 1-Icndricus van de

Langen berg. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 25 Maart. Hoogfeest van Pasen. 
De H.H. Missen zijn om 7 uur, half 9 

en om 1 0  uur de plechtige Hoogmis. Om 
3 uur plechtig Lof met rozenhoedje. 
Maandag : 2e Paasdag. De H.H. Missen 
zijn zoals op Zondag. om 3 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Dinsdag, Donderdag en Zaterdag om 8 
uur Lof. 
ZONDAG : om half 9 H. Mis voor over
leden leden der famil ie Janssens-Otter
beek ; om to uur voor Tonn·y Schaffer. 
DINSDAG : om 7 uur voor Adrianus 
van der Sande ; om half 8 voor juffrouw 
Baenens. 
VRIJDAG : om 7 uur voor Amoldus van
der Ven en Anna van den Aker de huis
vrouw • om half 8 voor Mevrouw Henket
\X(inds'tosser. 

D E N K O M D E P A A S E I  - A C T I E

Voor Zaden 
en Po o t g o ed 

is uw adres 
H. POULISSEN
RECHTERSTRAAT 50 

Accountantskantoor van 
H. CUPPEN 

Lid : Neder!. Genootschap v .  Accountants 
Lid : Bond ven Belastingconsulenten 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 

Prins Bernhardstraat 32, Tel .  512 

B O E K H O U D I N G E N  en 
B E L A S T I N G Z A K E N  

DE BESTE 

VIED/NfiSVRIENDEI 

BROOD MET ICAAS 
van 

a.c .va s 
STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

Voor Kaas en �:S 

OPEN BARE AAN BESTEDING 

Namens het R.K. Schoolbestuur parochie St. Petrus te Boxtel 
ZAL WORDEN AANBESTEED 

volgens aanbestedingsvoorschriften W.B. 
Het bouwen van een Kamer Hoofd 

en diverse verbeteringen aan de 
St. Paulusschool, Nieuwstraat 1 26. 

Bestek en tekening verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt, 
ten kantore van ondergetekende, à f 1 2,50 per stel, franco 
per post f 1 3 ,  - . Restitutie f 1 0, - op de dag der besteding. 
Aanbesteding 2 April 1 95 1 ,  v.m. 1 1  uur in voomoemde 
school, Nieuwstraat 1 26. 

De Directie :  G. KOESEN, 
Taalstraat 1 1 1 , Vught. 

E D  A H  N. V. 

vraagt voor  haar filiaal te  BOXTEL, Markt 18,

een actieve wijkbediende 
Service te kunnen geven aan onze cliënten is een 
voorname eis. 

Goed l oon. - Aangename werkkring. 

Aanmelden bij de frliaalchef. 

K.A.J. I N  ACTIE 
--·----.t•---.. 

Schoonmaak dus Oud-Papie r 
Op Zaterdag 3 1  Maart zullen de Boxtelse Kajotters huis 
aan huis OUD PAPIER ophalen, zoals zij dat gedaan 
hebben met oud speelgoed. Ook nu rekenen zij op de 
medewerking van geheel lioxtel. H et Bestuur der K.A.J .

EXTRA WEEKRECLAME 
A.s. Vrijdag e n  Zaterdag 2 3  • 2 4  Maart

Braadvlees en Rol l a de 
f 1 .80 per ha lve kg. 

verkrijgbaar bij de slagers van Boxtel. 

Beken d m a k i ng 
H. Bekkers, Kleinderliempde 5,
maakt bekend, dat vanaf heden

DE PAD BRILLEN 
lopend door zijn perceel naar 
wachg)Ost 36 en omgekeerd F. P. v. Langen

1� VERVALLEN. Stationstraat 62 
Op het terrein van de N e f a
Bouwplaten Industrie kan 
voorlopig nog PUIN

VA K-OPTICIËN 
Leverancier voor alle 

Ziekenfon dsen 
gestort worden. 

OVERHEMD, met vaste boord, 
prima effen en gestreepte katoen 

9,75, 7,95 

OVERHEMD, met vaste trubenijs 

6 .95

boord, mooie kwaliteit poplin 1 2 • 75H,90, 13,50 

OVERHEMD, 2 losse boorden, in 
effen en fantasie katoen en trube 
nijs 13,75

9 .95

Onze overhemden zijn gegarandeerd van eerste• 
klas Fabrikaat, terwijl de gehele collectie uit, 
munt door uitstekende pasvorm.

HERENPYAMA, zeer smaakvolle 
dessins en mooie effen kleuren 

17,50 

HERENSOKKEN en ANKLETS, 
zuiver wol in verschillende smaak
volle dessins 4-,25, 3,75 
Idem van fil d'ecosse en macco 

2,45 

ZELFBINDERS, groot assorti 
ment aardige dessins vanaf 
Idem, exclusieve keuze in wereld 
bekende merken als TootaI, Lucky 
W econ 3,95, 2,95

13.75

2.75

2.25

1.75

1.95

Z i e t  o n r e  e f ■ l ■ g e s l 

van Hout
Ververgaard 

BOXTEL 
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'Vooc 'Jasen \ 
Onze heerlijke Cake j 

een tractatie \ 

Appelbollen 

jA brikozenvlaa/je, 
Macronikoeken 
Wille en gele eierkoeken À. u. d. Áteijden l
Past. Erasstraat 13, Boxtel 

Telefoon 341 
----�--�-

verrassingen 
van de Spar. 

Bij elke gulden 

20 Sparzegels 

7 Spar,eqel 

0 gr. HOLLE EITJ 
cent b Sparzeg 

0 gr. PAASSCHU 

KOOPT U 

VOOR DE 

PAASDAGEN .... 

IN SPARZEGELS 

K0FFlE EN THEE 

"LAHD VAH 

BELOFTE" 

met 

Spar-woarborgmerk 

1 OO{o VOORDEEL 

IN SPARZEGELS 

per 100 gram : 

VANILLE SPRITS 26 et 

BllTERKOEKltS 

SPECULAAS 

TALRIJKE NIEUWE 

'Voocjaacs= modellen 
in diverse 

Dames•, Heren- en Kinderschoenen 

VINDT U REEDS IN 

ONZE ETA LAGE's 

Keus voor iedere beurs 

BOVENDEERT's 
Schoenhand el naast Gemeentehuis 

10ij ontuinqen vooc J',asen EE'.\: GROTE SORTERING 
OVERHEMDEN in de nit:uwste pasteltinten met los en vast boord 

OOKIN 
Hoeden, Petten en Zelfbinders brengen wij HET NIEUWSTE 
Speciaal adres voor Herenmode. 

H. van Eijck:::de LouwKRUISSTRAAT 1 • BOXTEL
BOEKHANDEL TIELEN 

STATION STRAAT 

U overweegt de aankoop van een prima 

VULPENHOUDER? 
DOE HET DAN NU! Wij hebben nog ruime 

voorraad aan niet verhoogde prijzen. 

En bij ons de zekerhe·d dat U een Vulpen koopt, 
die U ten volle bevredigt. 

WIJ Hi:.BBEN 

• Twee typen Bromfietsen
• De Victoria

de beste fiets met Hulp m oter en Ket
tingaandrijving

EN DE LANG VERWACHTE 

• Lohman
de goedkoopste bromfiets in aankoop
en gebruik, lopend op RUWOLI E of
PETROLEUM

Pieter v. d. Brandt 
Baroniestraat 48 - BOX T E L  

8 Van beide typen 

BROMFIETSEN TE HUUR 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr 55 - Tel 408 
Markt 1 4  • Tel 489 

SCHIJNDEL Hooldstr. 141 • Tel. 319 

EMAILLE 
VICTORIA KEUKEN, prima kwaliteit 

Blauw of Reseda, 21-delig 
IJSEL KEUKEN 

Reseda, 24-delig 
EDY KEUKEN, extra zwaar 

Reseda, 24-delig 
EDY KEUKEN, de nieuwste kleur 

Tuikoois, 24-delig 
Voorts diverse andere merken, zoals: 
D.R.U - B.K. - KOMPAS
enz. enz. enz. 

57,95 

67,50 

87,50 

97,50 

Verder een uitgebreide sortering losse artikelen 
zoals: KOFFIEPOTTEN - THEEPOTTEN 

BAZARBAKKEN - WATERKETELS 
FLUITKETELS - STEELPANNEN 
NESTEN SCHALEN . NACHTPO'S 
ZEEPBAKJES K.T.S. BUSSEN 
BROOD- EN BESCHUITTROMMELS 
Alle maten platte en diepe schalen 

Alle maten PLA TIE EN DIEPE SCHALEN 
SOEPLEPELS - SAUSLEPELS - SCHUIM
SPANEN EMMERS KROES JES 
PANNEN ALLE MATEN EN KLEUREN 

,,DE BIJENKORF" 
BOXTEL SCHIJNDEL 

-1
Met Pasen Bloemen ! ! l r

<JUi 

Pasen: Het herlevend leven 
Vier het niet alleen met ei, 
Hoeveel moois wordt ons gegeven 
En ..... daar horen BLOEMEN bij II 

van Bloemenmagazijn 

P. P. van Zogchel 
BOSSCHEWEG 5 - BOXTEL 

Pasen 1951 

Het mooie weer komt aan Il 

Ziet onze collectie

,,JONKERS" 

KINDERWAGENS 
Nieuwe modellen 

Lage prijzen 

GOOSSENS - Boxtel 

Voor Pasen zijn onze étalages 
op z'n P aasbesf l 

Wij étaleren o.a. de nieuwste 

Zwitserse Horloges 
in een buitengewoon grote collectie 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruis,traat 10 

� 

� �. 
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�PECIALEtBb! 
1-,aascedame ! 
VRIJDAG en ZATERDAG 23 en 24 Maart a.s. geven wij bij aankoop van een overhemd met vast of los boord een 

f Zelfbinder Cadeau. 

OVERHEMDEN. vast boord . . . vanaf 7.95 
OVERHEMDEN, 2 boorden . . . 995 
O\'ERH E.\1DEN, vast trubenijs boord " 14 50 
OVERH !:MOEN, 2 trubenijs boorden " 16 50 
ZELF8INDERS . . 098 
BRETELS I 45 
SOKOPHOUDERS . 0 98 
MOUWHOUDERS . 045 
SOKKEN . . . . 240 
ANKLETS . . . . 2.20 
SPORTKOUSEN, maat 2 1.65 

1. J. Witte0-eenBOXTEL 

Bij aankoop van iedere 100 gr. Thee100 gr. RUMBONEN van 35 voor 25 et 
ANTOON JANSSEN MJJLSTRAAT 41 

_ _.,..,.-,--Y-ÏJ� 

�- � 
1/,. ��'.--�"':] 

� °"l""" � 

dàn, ja dàn kon ik het zeker 
zon der  De Gruyter's 10 0/o 
korting stellen. Maar nu, nu 
elke extra gulden 'n uitkomst 
is, ben tk een gezworen klant 
van De Gruyter. Ik krijg één 
contante gulden terug van 
dke tien gulden. die ik aan 
De Gruyter-artikelen besteed. 
Een huisvrouw die op haar 
tellen past, zorgt wel, dat ze 
die krijgt 1 

5111ll 

•

Dat is 
10 % voordeel 

DRIE 
PAASSNO~PJES 
200 gram DRA<,EE 
PAAS EITJES 31 • cent, 

[S 
els 

MARIE 32 Cl 
FROU-FROU 

VARIA 23 et 

► C p 
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!BcaS.ant' s CeHtciun 
was voor de rust, gesteund door de van 
doel tot doel staande wind, het meest in 
<le aanval. Men verviel weer in het oude 
euvel van niet te schieten. Bladella nam 
zelfs tegen de verhouding in, de leiding, 
maar had hier niet lang pleizier van toen 
van Munster de bal over de doellijn 
werkte. Het was weer Bladella dat kort 
voor rust de leiding wist te veroveren. 
En wat te verwachten was gebeurde. 
Toen Bladella de wind mee kreeg werd 
het O.D.C.-doel onder vuur genomen. 
En al duurde het toch nog geruime tijd 
eer <le derde goal viel, wie de overwin
ning zou behalen stond onverbiddellijk 
vast. Het werd tenslotte 5-1. 

Aj 
Een prima tricotzijden
onderjurk met ronde hals 
in alle maten \.'.OOr f 2.45 
Deze zelfde onderjurk met 
bijzonder mooi 

g
e
- f 2 95borduurde hals . . • 

Een . . 
schitterende charmeuse
.Qn.de rjurk. • vgn fijne 
rayon. met valencierihè .lèant 
en bustevorm. met f,4 35
schouderband. . . . • 
Dezelfde onderjurk f 4.95 �met ronde hals 

't Is weer 

IN DEN- OOIEVAAR 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL - O.S.S. t - t. 
Gesteund door de wind die dwars over 
het veld staat, trekt O.S.S. het eerst ten 
aanval, en reeds in de eerste minuten 
weten zij het Leyten lastig te maken, 
maar deze staat zijn mannetje en slaat 
de aanval af. Opni_euw komen de Osse
naren echter terug, en na 'n algemene 
·doorbraak komt de middenvoor alleen
voor Leyten. Deze is echter uitgelopen
en vangt het slecht gerichte schot keurig
op. Ook Boxtel begint zich nu te roeren,
en het spel gaat enige tijd goed tegen
elkaar op. De aanvallen zijn wederzijds
voorlopig ongevaarlijk, .en de beide ach
terhoeden blijven de baas. Tegen het
einde van de eerste helft forceert Boxtel
'n licht overwicht. Enige vliegensvlugge
aanvallen zowel over links als over
rechts brengt de voorhoede gevaarlijk
dicht bij het Osse doel. _Uit een van
deze aanvallen lost Rooijakkers 'n on
verwacht schot, dat echter door de wind
afgeremd, door de keeper onschadelijk
wordt gemaakt. Keurig samenspel van
v. d. Plas en Rooijakkers wordt door de
laatste met 'n schot bekroond, dat even
wel ook geen genade kan vinden bij de
Osse keeper. Rust gaat in met blanke
stand.
Na rust is Boxtel het eerst in de aanval.
Vooral de linkervleugel combineert uit
stekend en weldra vliegt dan ook het
eerste schot van v. d. Plas op doel af,
meesterlijk door de Osse keeper gekeerd.
Intussen zit Oss ook niet stil. 'n Snelle
doorbraak, Timmermans wordt gepas
seerd. Twee man verschijnen voor open
doel doch 'n onbenullig schot kan cl,e uit
gelopen Leyten gemakkelijk onschadelijk
maken.
v. d. Plas geeft dan v. d. Aker 'n unieke
kans de score te openen, het lijkt echter
of de Boxtelvoorhoede haar schot heeft
thuis gelaten, want met de zacht inge
schoten bal heeft de Osse keeper geen
moeite. Even later krijgt ook v. d. Laak
'n juweel van 'n kans, die ook door hem
niet benut wordt. Vlak daarop schiet v.
d. Plas voor doel langs. 1
Boxtel is nu sterker en goed gevoed door
de halflinie, waarin vooral Pastoor uit
blinkt, trekt de voorhoede telkens weer
ten aanval. De· Osse verdediging weet
echter wel raad met het slappe voorhoe
de spel waarin de echte stootkracht ont
breekt, en in laatste instantie is het de
OSS-keeper, die menigmaal uitstekend
redding brengt. Verder dan enige cor
ners- kunnen de aanvallers het dan ook
niet brengen. Deze worden weliswaar 

door v. d. Plas afgemeten voorgegeven, 
doch het binnentrio weet ook deze kan
sen niet te benutten. En als iedereen 
zich al heeft verzoend met 'n 'doelpunt
loze wedstrijd, is het v. cl. Plas die vanaf 
<le achterlijn de bal nog weet voor te 
zetten. De voorzet wordt afgeslagen, 
komt echter terug, opnieuw ingeschoten 
en weggewerkt, en het is tenslotte v. d. 
Weide die aan alle onzekerheid 'n einde 
maakt en <lc bal in doel werkt. 1-0. 
Er is dan nog ruim 5 minuten te spelen, 
en iedereen denkt dat Oss geslagen is. 
Niet echter <le Ossenaren zelf. Zij zet
ten nu alles op de aanval, en met kunst
en vliegwerk moet de Boxtel-achterhoede 
het doel schoon houden. Timmermans is 
iets te slordig, en geeft enige corners 
weg. Die vormen telkens 'n accuut ge
vaar voor het Boxteldoel. Het spel blijft 
zich nu op de Boxtelhelft bewegen en 
als een minuut voor het einde opnieuw 
'n corner over links wordt genomen, be
land deze midden voor het Boxteldoel 
en meteen ingeschoten trefr de bal de 
roos en is de stand weer gelijk 1-1. 
Direct daarop fluit scheidsrechter v. d. 
Berg, die 'n rustige, betrouwbare indruk 
maakte, het einde van deze sportieve 
strijd. 
Helvoirt maakte 'n einde aan alle beker
illusies van Boxtel 2 door gedecideerd 
met 5-1 te winnen. 
Boxtel 4 werd afgelast. 
Voor a.s. Zondag staat op het program: 

St. M. Gestel-Boxtel 2 uur 
Boxtel 2-Vlijmense Boys half 3 
Boxtel 3-R.K.S.V.A. 3 half 3 
Boxtel 4-R.K.S.V.A. 4 12 uur 

K.S.V. ,,O.D.C." 
Bladella - O.D.C. 5 - t

Zoals verwacht verloor O.D.C. tegen <le 
koploper Bladella. Maar <le uitslag viel 
toch wel enigszins tegen. Het grote ver
schil in beide ploegen was <lat <le gast
heren over een behoorlijk elftal beschik
ken en ODC verschillende technisch 
goede spelers heeft, maar samen geen 
elftal vormen. De grote uitslag zou een 
flinke meerderheid van Bladella vermoe
den, doch niets is minder waar. O.D.C. 

Goede Week 
• 

1n 

Voor de Tweede Paasdag is vastgesteld: 
Heusden 2-O.D.C. 2. 

D.V.G. - D.O.S.L. 2- 4.
Zondag j.1. had DVG DOSL uit Leende 
op bezoek. Na de aftrap ontwikkelt zich 
een goed en vlug op en neergaand spel. 
Na 12 minuten, als deDOSL-kack op de 
doellijn redding brengt, wordt de bal 
naar de vrijstaande DOSL-linksbuiten 
geplaatst en door een misverstand tussen 
de doelman en de spil van DVG, opent 
de Leende-midvoor <le score 0-1. Drie 
minuten later brengt v. d. Velden van 
DVG uit een snelle DVG-aanval met 
een goed schot de stand op gelijke voet. 
1-1. Hierna valt de aanvoerder v. Ku
ringen van de thuisclub uit en wordt ver
vangen.
Bij een aanval van DOSL loopt de
Liempde-doelman ver uit, en wordt door
<le rechtsbuiten van de gasten nagetrapt.
Hierdoor werden een paar spelers hand
gemeen. Dit ontging de scheidsrechter
en de middenvoor van DOSL profiteert
hiervan en geeft zijn club opnieuw de
leiding. Ondertussen stroomden vele
supporters het veld op en werd er flink
op los geslagen. De aanwezige rijkspoli
tie verwijderde hen echter weer van het
veld en <le wedstrijd ging door.
Na <le rust vergroot DOSL spoedig <le
voorsprong 1-3. Evenlater scoort C.
v. d. Boer uit een vrije trap 3-2. Dan
valt ook de Laat van DVG uit. Wat de
thuisclub <lan ook probeert. Zij komen
niet meer tot doelpunten, mede doordat
zij het spel veel te kort houden. In de
laatste minuten maakt DOSL aan alle
onzekerheid een einde en brengt de
eindstand op 4-2.
De junioren A moesten met 1-0 het
onderspit delven voor Wilhelmina A.

de Heilige Stad 
door Zijne Hoogwaard. Monseigneur N. VAN DER VLIET, W.P. 

Archimandriet der Griekse Kerk. 
BRABANTS CENTRUM valt de uitzonderlijke eer te beurt het woord 
te mogen geven aan een van Boxtels grote ingezetenen, Monseigneur N. 
VAN DER VLIET, W.P., Archimandriet <ler Grieks-Katholieke Kerk, 
thans verblijf houdend op het Missiehuis St. Charles der Witte Paters. 
Zijne Hoogw. heeft het grootste deel van zijn leven - 48 jaren! - door
gebracht binnen de muren der H. Stad en is als niemand anders o·p de 
hoogte van wat er leeft en omgaat in de bakermat van het Christendom. 
Hij is met Jcruz:ikm vergroeid en zijn grootste gcno�gcn is, \'.lil Jeruza
lem te kunnen spreken. Daar ligt dan ook wel de voornaamste reden, 
die Monseigneur ertoe bewoog, om op ons verzoek voor ons bescheiden 
blad een reportage te schrijven van de plechtigheden, die in de Goede 
Week in Jeruzalem plaats hebben. Onze oprechte dank voor zijne grote 
welwillendheid. 

Wie Jeruzalem heeft leren kennen, wie 
er jaren en jaren heeft doorgebracht, 
kan het nooit meer vergeten. En meer 
dan op andere dagen gaat zijn beeld 
voor mijn geest herleven in deze Grote 
Goede Week, die gewijd is aan het we
reldschokkende gebeuren dat zich binnen 
en bij zijn muren heeft afgespeeld. Dan 
ga ik weer de wegen, die geheiligd wer
den door de indrukken van 's Heren voe
ten en getekend met Zijn .Bloed. 
Jeruzalem is geen mooie stad, ze is uit
gesproken lelijk, vuil, rommelig. 
Ze is één lappendeken van muren en 
muurtjes, brokken en panden, alles even 
onderkomen, verweerd en verveloos. 
Maar Jeruzalem is een heilige stad. 
Gods Zoon heeft er geleefd en is er ge
storven om de mensen te verlossen en 
op haar grond stond de wieg van het 
christendom. Kostbare grond, met god
delijk bloed gedrenkt, per vierkante mi
limeter bevochten door alles, wat chris
ten heet, en vurig begeerd door Joden 

' en Mohammedanen, ja ook door dezen, 
omdat beiden er hun heiligdommen heb
ben, -de Moslems meer nog dan de Jo
den! Is het middelpunt der H. Stad, het 
tempelplein, niet de trots van iedere 
Mohammedaan? En bewaken ze niet met 
nijdige naijver het graf van David in 
óns Cenakel? En bewaren zij niet de 
sleutels, waarmee de H. Grafkerk ge
opend en gesloten wordt? 
Maar naijver en afgunst vindt men niet 
alleen bij Muzelmannen. 
Ook de christenen gaan er zich aan te 
buiten. De geschiedenis der H.H. Plaat
sen is vol ruzies en incidenten, sommi
ge zelfs hardhandige, tussen de belij
denisgroepen onderling, die elkaar elke 
minuut liturgie en iedere centimeter hei
lige plaats bevitten. Maar ze doen het 

uit liefde, hoe vreemd het ook moge 
klinken, want het is de liefde en de ver
ering die hen het kleinste kruimel
tje gewijde aarde doet begeren: ze zul
len er zelfs voor vechten totterdood, 
als het nodig mocht zijn. Daarom houdt 
men zo taai vast aan de oude rechten, 
die men met veel geprocedeer heeft we
ten te verkrijgen en daarom zal geen 
Latijn gedogen, dat een Griek op zijn 
terrein een kandelaar neerzet of op zijn 
uur een psalm zingt. Liefde en twee
dracht gaan hier hand in hand en elk 
hebben ze Christus als beweegreden en 
doel. 
Jeruzalem! Het leeft weer voor me in 
deze dagen van indrukwekkende cere
moniën, van meditatie en gebed en ik 
ga weer de wegen, door Zijn Voeten 
gedrukt en met Zijn Bloed getekend. 

PALMZONDAG - Dag van Jezus' in
tocht in de Heilige Stad. Vanmorgen 
zijn in de H. Grafkerk de palmen ge
wijd, niet die kleine bukstakjes van hier, 
maar echte palmen, anderhalve meter 
lang. Het waren er hele stapels, want 
duizenden zullen er een meedragen in 
de processie, die zich aan het opstellen 
is in Betphage, een half uur lopen ten 
0. van Jeruzalem. In dit vlek gaf Jezus
zijn leerlingen last, een ezel te halen
voor zijn triomfantelijke intocht. Alleen
de katholieken doen mee; Joden, schis
matieken en moslems staan belangstel
lend langs de weg toe te zien en onderc
gaan de indruk van deze grootse mani
festatie. Er wordt gebeden en gezongen.
Negentien eeuwen her bewoog zich de
eerste Palmzondagoptocht langs deze
veste naar de poorten der Stad en zon
gen de mensen: ,,Hosanna, gezegend Hij
die komt in 's Heren Naam", en dezelf
de juichkreet schalt thans over de land
streek tussen Betphage en Jeruzalem, in
alle talen, vooral in het Latijn...... de 
taal van hem, die Christus ter dood zou 
veroordelen! Eigenlijk zouden we· naar 
het tempelplein moeten optrekken, maar 
daar blinkt de Halve Maan in de zon 
en mag geen Kruis gezien worden, geen 
processie zich vertonen. 
We slaan daarom af naar het plein voor 
de kerk van Sint Anna1). Daar heeft 
men een altaar opgericht. Er wordt een 
Lof gecelebreerd, waarna de zegen met 
het Allerheiligste. 
En dit is een moment, dat onvergetelijk 
blijft. 
Al onze nuchterheid ten spijt worden 
we aangegrepen door een heilige begees
tering, wanneer onder het opheffen der 
monstrans plotseling de duizenden pal
men beginnen te ruisen, een ruisen als 
het gegons van vele bijen, dat zal uit
groeien tot een oorverdovende jubel, 
wanneer ontelbare kelen het "Christus 
vindt" inzetten. Zo machtig kan toèn 
het hosanna niet geklonken hebben. 
Maar toen was er ook alleen maar geest
drift en geen liefde. 

WITTE DONDERDAG - De plechtig
heden zijn gisteravond begonnen met de 
donkere metten in de H. Grafkerk. 0, 
die H. Grafkerk ! Ze is van niemand en 
van iedereen en de minst rechthebben
den maken ze open en dicht. Vanaf 
1198 bezit de familie Daoudi deze sleu
telmacht en zo moeten de christenen 
aan <le mohammedanen vragen, of zij 
asjeblieft het graf van hun Lieve Heer 
mogen vereren ...... Binnen in de kerk is 
het een warwinkel van dè\ otieanikelen: 
lampen, kandelaars, bedden, schilde
rijen, alles even smakeloos en bont, maar 
van een sprookjesachtige rijkdom. Mid
den in <le basiliek staat de grafkapel, 
waarin zich de grafsteen bevindt, die 
eens Christus' dode Lichaam droeg. Wat 
hedt de piëteit van keizer Constantijn 
hier huisgehouden! Om een grote kerk 
te kunnen bouwen, liet hij de Calvarie
berg afkappen tot een groot vierkant 
blok, een meter of zeven hoog. Daarom
heen verrees het Godshuis ... De plaats, 
waar het kruis stond is zichtbaar geble
ven: men kan er zijn hand insteken. En 
de scheur <ler aardbeving loopt dwars 
langs die kruisopening heen. En het H. 
Graf? Alles werd devotievol weggesla
gen, tot <lat alleen een stukje grot en de 
grafbank zelf overbleef ... Hoe ha<l<len 
we dat alles ongeschonden gehouden, als 
wij die kerk hadden mogen bouwen. 
Maar godsvrucht en zin voor historie 
zijn twee heel verschillende begrippen. 
In deze kerk vinden <le plechtigheden 
plaats: Hoogmis, Oliewijding en proces
sie naar het H. Graf, dit laatste in de 
letterlijke zin, want na de H. Mis wordt 
Ons Heer de grafkapel ingedragen en 
neergelegd op de grafbank, waarop Hij 
negentien eeuwen geleden ook begraven 
werd. Van dit ogenblik af zullen de Pa
ters Franciscanen en zij, die daarvoor 
in aanmerking willen komen, <le aanbid
ding doen, maar ... de kerk wordt nu ge
sloten en zal pas tegen 2 uur worden 
geopend voor de plechtigheid <ler voet
wassing. Deze plechtigheid, evenals <le 
andere grote ceremoniën der Goede 
Week wordt verricht door de Patriarch 
zelf of een prelaat, die men daarmee 
wil vereren. Na de voetwassing volgen 
dan weer de donkere metten. Vanaf deze 
dienst zal <le Grafkerk gesloten blijven 
tot Goede Vrijdagmorgen. Iedereen, die 
zich in de kerk bevindt, blijft er tot 
's anderendaags opgesloten, een opslui
ting, die overigens niet zo vreeswekkend 
is, want van binnenuit kan men steeds 
het klooster der Franciscanen bereiken, 
die de "custodes" - bewakers zijn der 
H. Plaats.

-o-

� In de namiddag gaan we op bedevaart 
naar het Cenakel. De "bovenzaal" heeft 
plaats moeten maken voor een gothische 
hal, die de kruisvaarders met hun grote 
devotie maar met hun weinig begrip voor 
geschiedenis <laar gebouwd hebben. 
Hier sprak Jezus Zijn afscheidsrede uit, 
wees Hij <le verrader aan, waarschuwde 
Hij Petrus en <le anderen voor hun laf
heid. Hier vooral stelde Hij het Sacra
ment der Liefde en het Priesterschap in 
en hier ...... mogen we van de Moslem 
niet bidden, niet knielen, geen kruiste
ken maken! Want het Cenakel zou het 
graf van David zijn, een kostbaar bezit 
van de Halve Maan, te meer kostbaar, 
waar het den Joden een voortdurende 
ergernis is, dit graf niet het hunne te 
kunnen noemen ..... . 
's Avonds, als de maan een bleek licht 
over de stad werpt, gaan we naar de 
Olijvenhof. Heilig Uur! ,,Kunt ge <lan 
niet één uur met me waken?" We horen 
het jezus nog zeggen. De woorden ruisen 
nog in de enkele olijfbomen, <lie er krom 
en verwrongen in de tuin staan, heel 
oude bomen, misschien afstammelingen 
van de olijfbomen, die Jezus overhuif
den, toen Hij water en Bloed zweette. 
In de basiliek bidden we en luisteren we 
naar het lijdensverhaal, dat voorgelezen 
wordt in het Latijn en het Arabisch. 
Wat spreekt dat verhaal ons sterk aan 
en wat gaat alles weer leven. Het is als 
was de tijd stil blijven staan en bevinden 
we ons te midden van de feiten, <lie aan 
het gebeuren zijn. Maar we blijven te 
klein om de geheimnisvolle doodsnood 
van Gods Zoon enigszins te benade
ren ... en onze ogen zijn ook zo dikwijls 
,,bezwaard", zoals die der leerlingen. 
Heer, geef dat we zien mogen! 

GOEDE VRIJDAG - In de morgenuren 
vinden aan een draagbaar altaar voor 
het H. Graf de plechtigheden plaats zo
als wij ze hier in onze kerken ook heb
ben. Maar vandaag is het de dag van 
de grote Kruisweg, veel plechtiger dan 
door het jaar. Bij iedere statie wordt een 
kort preekje gehouden en rond drie uur 
zijn we weer in de Grafkerk, waar we 
de tiende statie overwegen: Jezus sterft 
aan het Kruis. 
Het is Goede Vrijdag ... Het Leven zelf 
wordt gewonnen in smarten en tranen 
en dood .... Daaraan willen we heel de 
dag blijven denken. Drie uur op Goede 
Vrijdag, op de Calvarieberg ... Daar voor 
ons, op enkele meters afstand, stond het 
kruis, daar onder het altaar der Grieken, 
die het heilig stukje grond met fanatieke 
liefde bewaken. Wij, de ware leerlingen 
van de Waarheid mogen de H. Mis 
nooit dáár opdragen. Wij moeten ons 
tevreden stellen met een altaartje er
naast, op de plaats waar de Smarten
moeder stond ... 
Des avonds wordt er drie uur lang ge
preekt! Zes preken van een half uur of 
iets minder, maar de drie uren worden 
precies uitgemeten, want geven we een 
kwartier ervari prijs, dan zal dat het 
volgend jaar "traditie" zijn bij onze 
dwalende broeders en het gaat erom, te 
houden wat we hebben. 
Op de Calvarieberg, binnen de kerk 
dus, heeft dan de afneming van het kruis 
plaats, een ceremonie, die ons, Hollan
ders, slechts matig kan bekoren, omdat 
ze te theatraal en te kunstmatig aandoet. 
Maar de smaken verschillen nu eenmaal 
en de Kruisafname van een Christus
beeld met zijn beweegbare ledematen . 
ontroert de eenvoudige gelovigen tot 
diep in het hart. We mogen niet te kies
keurig zijn en moeten bedenken, dat 
liefde een zaak van het hart is, op de 
eerste plaats. 

PAASZATERDAG - In de Grafkerk 
dezelifde plechtigheden als bij ons. Maar 
vol is deze dag aan gedachten, rijk aan 
gevoelens en bidden bij Christus' echte 
graf valt o zo gemakkeiijk! We hebben 
enige moeite weliswaar, om de omge
ving weg te denken, die storende, ka
kelbonte omgeving, maar wat hindert 
dit alles eigenlijk! We wéten, we geló
ven. En het was op deze eigenste plaats, 
dat HET gebeurde. 
We zien de mannen het dode lichaam 
van de Heer binnendragen, we ruiken 
de specerijen, waarmee ze Hem balse
men en we danken... voor zoveel liefde 
en zoveel lijden. 
Om te verrijzen moest Christus eerst 
sterven en zo is het H. Graf voor ons 
niet het symbool van de dood maar van 
het leven. Wie de donkerte van dit graf 
binnentreedt, staat te midden van het 
levenslicht. En we denken aan Magda
lena, die op deze plaats in bijna wan
hopige liefde zocht naar Hem en de 
"tuinman" vroeg, of hij niet wist, waar 
ze "Hem" gelegd hadden ...... We den
ken aan Petrus, aan Johannes, die de 
vrouwen met haar paasboodschap niet 
wilden geloven en zelf gingen zien ... 
en aan de Engel, die hierbinnen de 
wacht hield als een heraut van het 
Leven. 
PASEN - De Grafkerk is enige uren 
,,in het bezit" der Latijnen! Indrukwek
kende pontificale Mis door de Patriarch 
Yan Jeruzalem. Daarna processie. 
Een processie haast zonder eind en 
steeds maar weer rondom de Grafkapel. 
Alle verrijzenisverhalen uit de Evange
lies worden in verschillende talen voor
gelezen. 
In <le stoet zien we de katholieke con
suls in groot tenue, kaarsen in de hand. 
De gezangen zijn niet van de lucht. 
Wierookwolken waaieren in mistige 
weelde omhoog in de gouden zon. De 
lampen brandden en hun goud fonkelt 
in het licht der kaarsen. Pasen, HIJ is 
verrezen. 
Het lijkt ons, alsof de glorie van de 
Verrezene in het heiligdom zweeft. 
Geluk, vrede en ongekende troost door
stromen onze ziel. We voelen ons sterk, 
want hier op deze plaats heeft God voor 
ons de vreselijke belager van het Leven 
vernietigd. Waar is dood Uw overwin
ning? Waar Uw prikkel? ,,Mors et Via 
duello conflixere mirando. Dux Vitae 
mortuus regnat vivus" - ,,Dood en Le
ven streden hier een ontzagwekkende 
tweekamp, maar de Heer des Levens, 
hoewel gestorven, heerst ontsterfelijk !" 

-o-

Men moet in Jeruzalem geweest zijn, 
om te weten, wat de Goede Week is. 
Wat is is voor katholieken en afgeschei
denen. Want ook dezen leven met Hem 
mee, en hun medeleven is uitbundiger, 
gevoeliger, warmer dan het onze. Ze 
leven mee zoals een oosterling dat alleen 
kan: met hart en ziel, fel-gelovig, harts
tochtelijk, soms dweperig. Ze kunnen 
dagen achtereen processie houden, zin
gen, bidden, schreien. 
Nooit te moe, om hun liefde en be
wondering voor de Christus te uiten. 
Weemoed vervult ons katholieke hart 
om al die goede mensen, die Hem lief
hebben met de liefde van grote kinderen, 
maar die gescheiden leven van Zijn le
vendmakend Lichaam, de Kerk. Moge 
allen, die elkaar vinden in liefde bij het 
Graf van de Levende Koning der 
Eeuwen, elkaar terugvinden in de waar
heid. 
Moge de Verrezene heersen en triomfe
ren over de ganse mensheid, die Hij met 
Zijn Bloed heeft vrijgekocht. 

1) St. Anna, tevens het klooster der Wit
te Paters, die er de leiding hebben van
het Grieks-Melkietisch Seminarie, dat de
geestelijkheid voor de Oosterse Arabi
sche bisdommen, vormt.
St. Anna is de plaats, waar Maria On
bevlekt Ontvangen werd en geboren is.
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bii het kop�:n 

cocos \

Wii lieten van 100% 

Vo1.-cocos
aw•• 
een frisse. helde�e

loper maken m

streep- en blok·

dessins. een echie

.. keperde 1.oPEII.

dus met extra

zware cocosdro·

den. dwars door

het reeds zeer 

dichte weelsel l 
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Welke U in uitgebreide 
sortering in onze speciale 
étalage kunt zien. 

breed 50 cm p. m. 3.95 • 3.25 

,, 70 cm p. m. 5.95, 5.50 

,, 100 cm p. m. 8.95 • 7.75 

" 120 cm p. m. 11.25 • 9.50 

" 140 cm p. m. 12.45 • 10.50 

COCOSKARPETTEN 
200 X 300 59.50

JAPANMATTEN 2.75. 2.45

't Is weer 

,,IN DEN OOIEVAAR" 

Nee, dat kunt U niet menen; 
deze prachtige lingerie voor 
ons? Dal willen onze klanten 
toch niet betalen! En we 
sloegen steil achterover toen 
we boorden voor welke be· 
lachelijk lage prijzen we hel 
mochten meenemen, want 
voor die prijs stuurden onze 
fabrikanten hel niet thuis. 
Dat konden we ons ook heus 
we~ voorstellen, Enfin 
doen er U weer ,I ;:-~ 
een plezier mee. ~•-:: 7) • . .,, 



GEVRAAGD 

voor Kruidenierszaak 

Nette Bediende 
van 16,20 jaar

Brieven onder nr 14 
Molenstraat 19 

Levens•, annex Varia• 
- Verzekering,Mij

vraagt 

voor Boxtel en Omgeving 

'n Acquisiteur 
Bij gebleken geschiktheid 
goede bestaansmogelijk, 
heden. 

Brieven met volledige 
inlichtingen onder nr 21, 
Molc-nstraat 19. 

Modevakschool Ensaid 

Nelly van Rooij 
Fellenoord 7 , Boxtel 

Dames, er is weer gelegenheid 
U op te geven om U te bekwa, 
men, Uw kleding zelf te ma, 
ken. U kunt opgeleid worden 
voor: 
Lingerie, Costumière, 
Coupeuse, Lingerie,Coupeuse 
Moderne sierkunst, Lerares, 
Coupeuse, tevens is er gele, 
genheid opgeleid te worden 
voor Hoedenmodiste. 

Voor de Paasdagen 
leveren wij U als reclame 

Prima Advocaat 
aan VERLAAGDE PRIJZEN 

Ook in WIJNEN 
GEDISTILLEERD 
en LIKEUREN 

:r.lln wij ruim gesorteerd 

Slijterij P. Raaijmakers 
ROZEMARIJNSTRAAT 2 

3let is lente! 
Een enorme keuze in de 

nieuwste Voorjaarsstoffen 
VISTRA , CRÈPE 
ZIJDEN , LINNEN 

en .. dit alles aan de scherpst 
concurrerende prijzen. 

Beleefd aanbevelend, 

Klein maar Dapper 
RECHTERSTRAAT 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
M A RKT15 

Medisch Gedipl. Voetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

Gevraagd nette R.K. Dienstbode 
VOOR DAG EN NACHT 

Mevr. H. Oldenkotte, Doornbossestr. 18, TILBURG 

ANDRÉ VAN HILST N.V. 
VRAAGT voor haar filiaal te Boxtel 

een NETTE BEDIENDE 
uitsluitend voor wijkbezorging, om bij gebleken 
geschiktheid opgeleid te worden in het winkelbedrijf 

Zich aan te melden aan ons filiaal te Boxtel, 
Stationstraat 13 en 15. 

Hiervan kunt U nog juist 
profiteren, maar wees er dan 
ook als de kippen bij! 

VOOR PASEN 

NYLON wandelkous 
in prachtige tinten 

NYLON extra fijn 
met prachtige hiel 

NYLON first quality 
iets aparts 

KRISTAL NYLONS 

'n droom 

3.96

6.50

8s
75

10.50 8.75

ALS EXTRA RECLAME 

't Is weer 

ONZE BEKENDE 

Links geweven 

kous 

S 
" 

" ucces 

f 2.95 

,,In den Ooievaar'' 

G RATIS 

EEN KACHEL 

VAN ONZE NIEUWE Z A AK 

4 + 1 = een avond
ongekende 

van f 
pret• 

op Za t er d a g  24 M a a r t  des n.m. om 2 uur 

WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN: BE ZOEKT 
Rijwielen, Huishoudelijke ,1rtikelen, Glas, en 
,1ardewerk, Staalwaren, Haarden en Kachels, 
Gereedschappen, Emaille, Verfwarèn en 1001 
andere artikelen

Vier Mannen en EEN. Meisje 
De verkoop is uitsluitend à contant. Een vrolijk spel door Anjoel Valo en Koos Brakenberg 

ten tonele gebracht door: Wij nodigen U beleefd uit tot een bezoek. 
,,LEERINGHE ENDE VERMAECK" 

A. ·J. van Langen-Cillessen
GEMONDE 

Speeldata: Dinsdag 27, Woensdag 28 en Donderdag 
29 Maart a.s. (er kan niet geprolongeerd 
worden). 3 SPECIALE 

Paasverrassingen !! 

AANVANG 8 uur in schouwburg "DE ARK" 
Pr!J:r.en der plaatsen 1 1.00 en 1 1.50 

K.A.B.-LEDEN betalen op alle rangen 80 cent 

Plaatsbespreken: 
e 

2e Paasdag van 11.00 - 13.00 uur in de Ark 

•

• 

Op onze Damesconfectie

Vlot japonnetje, streepdessins
alle maten Paasprijs

Op onze Herenconfectie
Dubbel,tex regenjas met rugstuk
alle maten Paasprijs 40,::::: 

A TTE NT IE 

1 op elke 25 bezoekers heeft op de 
avond van de uitvoering 
VRIJ ROKEN of SNOEPEN 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATIONSTRAAT 

e Op onze Kinderconfectle 
PRIMA. zephir .Jurkje, was,echt 
14,18 jaar Paasprijs 15 :::: 

, 

HET NIEUWE

,,GROOT GEBEDENBOEK" 
F.]. Witteveen 

BOXTEL 

is verschenen en in a 11 e uitvoeringen in onze 
Boekhandel verkrijgbaar. - Een gebedenboek
ten gebruike van Kath. christenen voor alle dagen
van het jaar en alle omstandigheden des levens.

Kom eens geheel vrijblijvend kijken. 

0p 1 April a.s. bestaat de Rijkspostspaarbank 70 jaar. Voor 
millioenen landgenoten zijn in die tijd de letters RPS een ver• 
trouwd begrip geworden. De jarige wil deze belangrijke dag niet 
ongemerkt voorbij laten gaan - en vooral de jeugdige spaarders 
daarbij betrekken : 

Aan alle kinderen, die op 1 April 1951 nog geen 13 jaar oud zijn en 
die een RPS- spaarbankboekje hebben, biedt de Rijkspostspaarbank 
op zijn verjaardal! 

een gescl•enl,l,aart van fl. l�-
aan. Voor ieder kind, dat zo'n geschenkkaart wil ontvangen, kan men 
éénmaal de coupon van deze advertentie, duidelijk en volledig in• 
gevuld, uiterlijk 31 Maart in 'n ongefrankeerde enveloppe opsturen 
aan de Directeur va� de Rijkspostspaarbank, Amsterdam Z. Op de 
enveloppe moet in de linker bovenhoek ,, 70 jaar RPS'' worden 
geplaatst! 

Geschenk van opvoedende waarde 
om Lij feestelijke gPleµ;cnbcden 
aan jongens en 1ncisjes Ie geven: 

RPS geschcn k lu1a1·ten 

Zijn er meer kinderen in het 
gezin, dan kunnen de ver
zoeken om toezending van 
een g es c h e n k k a a r t  mét de 
verlangde gegevens en het 
nummer van de coupon op 'n 
briefje worden geschreven en 
bijgesloten. 

in de waarden ,•an fl. 1.- en fl. 2,50. Het 
bcdru� kan uitsluitend op een spaarL,111kboekje 
van de H PS worden bijgeschreven. Geschenk• 
kaarten zijn nan elke posti11ricl..lli11g verkrijµ:Laar. 

De geschenkkaarten zullen 
in de loop van April en Mei 

worden toegezonden. Ze zijn tot 1 Sept. 1951 geldig en moeten 
dus vóór die datum worden ingelegd op het spaarbankboekje bij de 

RÏjl�spostspaarbank 
·············································· ................................................................................................................................................................................... . 

Hier langs afknippen. 

Coupon No. 790 
.Naam ·································· .. ··--········· ............................................................................................. , .. -·-·-·

Voornamen (voluit) .................... ........................................................................................................... •-·-

Geboortedatum ............................................................................................................................. --··••-

Straat ......................................................................................................................................... ___ _ 

Woonplaats ........................................................ ----

Spaarbankboekje : 
Kantoornaam .................................. -............... _ ................ -- nummer 

dluopelUffll 

10,::::: 

" 

··-·-··-·--·------
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Blj contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK 

Plaatselijk Nieuws 
OPRICHTING 
WINKELIERSVERENIGING. 
Besloten is om in Boxtel tot oprichting 
over te gaan van een plaatselijke Winke
liersvereniging. 
Dit besluit werd genomen Donderdag 22 
en Woensdag 28 dezer, op 2 hiervoor 
belegde vergaderingen. 
Elke winkelier van Boxtel kan dus lid 
worden van deze winkeliers-vereniging. 
Grote acties op winkel-verkoop-gebied 
zu)Ien dus van deze winkeliers-vereni
ging uitgaan. Boxtel krijgt dus hiermede 
een aaneengesloten front van actieve 
winkeliers, die het Boxtels kopende en 
winkelende publiek op alle gebied willen 
gaan tonen "wat in hun mars zit aan 
mogelijkheden". 
Laat dus elke winkelier van Boxtel be
denken, dat deze vereniging groot nut 
heeft. Dat ieder vrijwillig, doch spoedig 
toetrede. 
Wij zijn op de goede weg de laatste 
jaren, om in Boxtel 'n gezond en op alle 
gebied goed gesorteerd winkelcentrum te 
gaan scheppen! 
Dit stimuleert zeker ook de steeds gro
tere koopmogelijkheid in Boxtel zelf. 
Doch niet van Boxtel zelf, maar ook de 
randgemeenten kunnen wij tot Boxtel 
trekken als winkelcentrum ! 
Laten wij, en dat zijn alle winkeliers van 
Boxtel, door eendrachtig samengaan be
reiken door onze Winkeliers-vereniging 
Boxtel tot Winkelcentrum te promo
veren. 
De vergadering waarin hef voorl. be
stuur hiervan een mededeling zal ver
strekken kunt U in een advertentie in 
dit blad aantreffen. 

K.V.P., BOXTEL.
De Afdeling Boxtel van de K.V.P. houdt 
op Maandag 2 April in de Ark een ver
gadering. Aanvang 8 uur precies. 
De agenda vermeldt: verkiezing van een 
penningmeester, secretaris en commissa
ris. Candidaten voor deze functie's kun
nen door de leden schriftelijk worden 
gesteld en tot de aanvang van de verga
dering bij het bestuur worden ingediend. 
De leden moeten, om aan de stemming 
te:- kimnen ;- deelnemen, "htin lidmaat- • 
sdrapsbewijs mèebrengen. 
Ooi onze Boxtelse kiezers, dus K.V.P.
leden en niet-leden een inzicht te geven 
wat de K.V.P.-fractie in de Tweede Ka
mer te verzetten krijgt -· en tevens 
waarom zij bij diverse gelegenheden' 
haar standpunt zo bepaalde - heeft het 
bestuur gemeend hiervoor eens een af
gevaardigde van de volksvertegenwoor
diging naar Boxtel te moeten laten ko
men opdat de kiezers zich hiervan een 
beter idee kunnen vormen. Wie kan 
hier --fueer geschikt voor zijn dan het 
Tweede Kamerlid, de heer van de Zan-

. de. In Boxtel is de heer Van de Zande 
geen onbekende. Degenen die hem reeds 
eerder op de vergaderingen hebben ho
ren spreken, zullen dit beamen. Op de 
hem eigen, vlotte en zakelijke wijze en 
dikwijls met veel Brabantse humor 
doorspekt, zal hij Uw aandacht weten te 
boeien. Na afloop van zijn uiteenzetting 
zal de Heer van de Zande graag gele
genheid geven tot het stellen van vra
gen. Het bestuur van de K.V.P. ver
trouwt op een goede opkomst. 

PLECHTIGE EERSTE H. MIS. 
Jozef Klomp kreeg belangstelling 
ti.it alle Boxtelse geledingen. 

Heel even liet de natuur op Paas-Zon
dag zijn grimmigheid varen om het voor
jaarszonnetje gelegenheid te geven wat 
goud te mengen in de kleuren, welke 
verzameld waren in de stoet, die Jozef 
Klomp begeleidde naar de H. Hartkerk. 
Het werd een feestelijke tocht vanaf de 
smaakvol versierde ouderlijke woning 
door de vlaggende straten naar de paro
chiekerk: De in frisse uniformen gesto
ken Kajotters openden de stoet, waarin 
bruidjes bloemen strooiden, met palmen 
wuifden en druiventrossen meedroegen. 
De buurtcommissie werd gevolgd door 
de neomist, diens ouders en familieleden. 
De verkenners tenslotte, sloten de stoet, 
die door vele' belangstellenden vanaf de 
trottoirs werd gadegeslagen .. 
Ook in de kerk was de belangstelling 
groot en de neomist kon naar het altaar 
opgaan met de wetenschap, dat honder
den mede-parochianen met hem het 
hoogtepunt van zijn onvergetelijke dag 
beleefden. De meerstemmige gezangen 
werden door , het parochiële zangkoor 
uitgevoerd, enkele confraters van de 
nieuwe Aalmoezenier .van de Arbeid 
• verleenden de· assistentie en de- Prior
van het Carmelietenklooster te Oss -
een Heeroom van de neomist - hield 
de feestpredicatie. Op gevoelige wijze 
schilder-de de predikant de verhevenheid 
van het priesterschap, maar benadrukte. 
daarbij tevens de verantwoordelijkheid 
van dit verheven ambt. 
Gekozen ·uit het volk, zal de Priester de
grote bemiddelaar moeten zijn tussen 
dit volk en God. 
Dat-- volk toonde na, de indrukwekkende
plechtigheid zijn oprechte medeleven 
met het geluk van de jonge priester: 
Terwil1 een grote menigte zich bij de 
ouder ijke woning had opgesteld ter ont
vanpt van. �e . feeststoet,. marcheerden
de har'monieln reeds naar de Ridder van 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Cuykstraat om Jozef Klomp een aller
hartelijkste muzikale huldiging te bren
gen. Nadat ook de buurt bij monde van 
de heer Meurs zijn felicitaties had aan
geboden en het cadeau - een nieuw 
rijwiel - had overgedragen, kwam ook 
de zangvereniging enkele nummers ten 
beste geven. 
Staande in de bloementuin, die herscha
pen was in een kunstzinnig mozaik, be
tuigde de neomist dank aan het ijverige 
buurtcomité, aan de muziek- en zang
verenigingen en aan alle overige, belang
stellenden. -
Hij beloofde gaarne de huldigingen bij 
de uitoefening van zijn ambt te ver
gelden met zijn priesterlijk gebed. 
Op de receptie was ongeveer geheel Box
tel vertegenwoordigd en de Aalmoeze
nier moet haast tijd tekort gehad hebben 
om het programma normaal afgewerkt 
te krijgen. Bij deze gelegenheid zagen we 
vele nuttige cadeaux, welke een kost
baar bewijs vormden van de hoogach
ting en eerbied, die het volk nog voor 
zijn priesters koestert. 
Na het Lof kwam het tambourcorps van 
de Kajotters nog even feliciteren en dit 
met een speciaal gevoel van verwant
schap met de neomist, die als Aalmoeze
nier van de Arbeid de arbeidersjeugd, 
immers na aan het hart heeft. liggen. 
Ook de Kajotters boden hem gelukwen
sen aan na de krachtige ovatie van de 
mannelijke leden der jonge arbeid(st)ers
beweging. 
Hierna kon onze neomist zich eindelijk 
in de intieme kring van ouders en fami
lie terugtrekken om met hen deze scho
ne dag stemmig te besluiten. De buiten
wereld kon toen mediteren over de waar
de van zoveel' uiterlijk vertoon rond deze 
Eerste Plechtige H. Mis, maar wij willen 
er nog eens op wijzen, dat uit alles 
weer gebleken is, dat in het katholieke 
bewustzijn de figuur van de priester 
even onmisbaar is als onvervangbaar in 
het katholieke leven. 

-o-

Op 2e Paasdag droeg Jozef Klomp nog 
een Plechtige H. Mis op in de wijkkapel 
"De Burcht" en de belangstelling was 
hier bijna niet te bergen tussen de kerk
muren. 
De vereniging van Boxtelse priesterstu
de�teri, waartoe ook Jozef Klomp eerst 
behoorde, 'verzorgde op meer dan ver
dienstelijke wijze de gezangen van deze 
H. Mis, waarmee dit zo massaal gevierde
priesterfeest een stichtend slot verkreeg. 

40-JARIG JUBILEUM
BIJ v. OERLE's WEVERIJEN. 
De dag van Woensdag 28 Maart, droeg 
voor de N.V. van Oerle's Weverijen het 
karakter van gedenkwaardige feestelijk
heid. 
Die dag toch was het 40 jaar geleden, 
dat W. v. d. Kruis als handwever bij 
de N.V. van Oerl, in dienst trad. Ter 
gelegenheid van dit heuglijk feit werd 
ten kantore een receptie belegd, waarop 
de jubilaris feestelijk werd verwelkomd 
en gehuldigd. 

uit de richting Den Bosch en botste zij
delings tegen de tractor. 
Het voorste gedeelte van de auto werd 
totaal in elkaar gedeukt en als het ware 
aan flarden gescheurd. 
Door ijlings toeschietende hulp werd de 
onder de tractor zittende wagen losge
wrikt. De inzittenden konden met veel 
moeite uit de auto gedragen worden. 
Alle zeven waren door de hevige botsing 
gewond en buiten bewustzijn. Zij wer
den binnengedragen in het Café van de 
heer P. v. d. Meijden. 
Na aankomst van dokter Van Groenin
gen werden, na de eerste hulpverlening, 
de zwaargewonden naar het Ziekenhuis 
te 's Hertogenbosch vervoerd. De vijf 
minder zwaar gewonden werden opge
nomen in het Ziekenhuis Duinendaal. 
Een der zwaargewonden: Paul Schutten, 
is inmiddels overleden. 
De verongelukte jongelui, afkomstig uit 
Bussum en omgeving, waren met een 
gehuurde auto op weg naar Bergeijk. 
POSTKANTOOR BOXTEL. 
Vanaf 1 April aanstaande is het Post
kantoor Boxtel vanaf half negen open
gesteld voor de aanneming van belas
tingbetalingen en het inleggen en terug
betalen op de Rijkspostspaarbank. 

De Directeur. 
BURGERLIJKE STAND 
van 20 Maart tot en met 26 Maart 1951. 
GEBOREN·: Josephina J. R. G. dochter 
vna J. M. H. Melis en P. E. H. J. M. 
van Rooij, Fellenoord t t - Johannes J. 
1. M. zoon van H. M. Timmermans en
H. J. v. d. Besselaar, Hal 29 - Bemar
dus J. W. H. zoon van J. M. Miedema 
en H. M. van Roosmalen, Stationstraat 
64 - Johannes J. Ph. zoon van J. Ph. 
Vorstenbosch en J. H. Timmermans 
Eindhovenseweg - Hubertus zoon van 
A. v. d. Langenberg en J. v. Gemert,
Ons Doelstraat 11 - Wilhelmina H. 1. 
L. dochter van A. L. Steenbakkers en 
G. S. J. v. d. Broek, Stationstraat 58 -
Marinus J. C. zoon van G. • de Bresser 
en J. Smulders, Onrooi 13 - Leo P. Fr. 
zoon van G. A. Veroude en G. Fr. 
Voermans, van Merheimstraat 33. 
ONDERTROUWD: Jacobus A. F. Ha
vermans en Geertruida H. Fr. Klo!I)p. 

Verenigings-Agenda 
E.H.B.O. 
Woensdag: half 9 cursus voor Groep C 
in het zaaltje bij H. v. Rooij. 
Donderdag: half 8 cursus voor Groep 
A en om half 9 voor groep B in de Schil
dersschool. 
Willen we aan de contributie denken? 
VOLKSDANSEN. Morgen 31 Maart 
volksdansen in 't St. Paulusjeugdhuis om 
8 uur 's avonds. 
Zondag _ 1 April Volksdansfeest in 
Utrecht. Nadere mededelingen op de 
club. 

LIEMPDE 
GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 
Het gouden huwelijksfeest van Hendrik 
v. d. Velden en Maria v. d. Biggelaar,
dat wegens de vastentijd was uitgesteld, 
zal Dinsdag a.s. worden gevierd. 
8. Februari was het 50 jaar geleden dat
Hendrik met Marie in het huwelijks
bootje stapte. 
De gelukkige reeks van huwelijksjaren 
zal Dinsdag op Hezelaar C 23 zeer 
zeker onder grote belangstelling met een 
schoon familiefeest worden besloten, 
waarbij de Liempdse gemeenschap met 
muziek- en zanggezelschappen zich zal 
doen vertegenwoordigen. 

Verenigings::Nieuws 
WERKTUIGEN COOPERA TIE 
,,DOOR SAMENWERKING STERK". 
De heer Van Haperen zal Maandag 2 
April, 's avonds om half 8 bij H. van 
Rooij een lezing houden over insileren 
van groenvoeder gewassen. 
Daar het bij de zeer hoge prijzen van 
meelvoeders van belang is te weten hoe 
flinke besparing te bereiken is door het 
overtollige zomervoer met zo weinig mo
gelijk verlies in te kuilen, nodigt het be
stuur belanghebbenden uit, zowel leden 
als niet-leden, de lezing te komen bij
wonen. 

R.K. BOERENBOND BOXTEL. 
Het Bestuur van genoemde organisatie, 
verwijst de leden, naar de in dit blad 
voorkomende advertentie, waarin zij 
kunnen zien, op welke plaatsen en uren_ 
in de loop van de volgende week gele
genheid zal zijn de conti-ibutie te betalen. 
De leden worden vriendelijk, doch drin
gend verzocht, om bij deze gelegenheid 
hun verschuldigde contributie 1951 te 
betalen. 
Voor het verkrijgen van een goede maat
staf, is het noodzakelijk, dat de juiste 
oppervlakte landbouwgrond, alsmede de 
oppervlakte tuinbouw en of fruitteelt 
wordt opgegeven. 
Voor hen, die het ledenregister nog niet 
hebben getekend, is er tevens gelegen
heid om dit te doen. 
Ook zullen door Voorzitter en Secre
taris alle mogelijke gegevens en advie
zen op organisatorisch gebied verstrekt 
worden. 
De leden worden er verder op attent ge
maakt, dat ingeval de contributie 1951, 
vóór 8 April 195 t niet is betaald, deze 
met f 5,- boete wordt verhoogd. 
De leden, die voor 15 April a.s. hun 
contributie en eventuele boeten niet heb
ben betaald, worden geacht niet langer 
lid van de Boerenbond te willen zijn. 

Namens de directie werd de jubilaris in 
gevoelvolle bewoordingen toegesproken 
door de Heer J. van Oerle Fzn. die hem 
hulde bracht om de steeds door hem 
betoonde ijver en wegens de grote toe
wijding, waarmede hij zijn werk had ver
vuld. Om een klein beeld te geven van 
de prestaties van v. d. Kruis in de 4-0 
jaren, die achter hem lagen, maakte spre
ker een orginele vergelijking. 

De Boxtelse Afdeling van 
bewer kersbond bestaat 1 

de R.K. Tabakso 
April 50 jaar. 

Volgens de te boek staande becijferingen 
had v. d. Kruis in 4-0 jaren niet minder 
dan veertig millioen meters band ge
weven, juist genoeg om onze gehele aard
bol mede te omspannen. Verder com
mentaar achtte spreker niet nodig om 
de prestaties van de jubilaris te belichten. 
Als erkentelijkheid hiervoor en met na
me ook voor de buitengewoon prettige 
geest, waaronder altijd was samenge
werkt, bood de Heer v. Oerle presenten 
a11-n, waarvoor de jubilaris oprecht en 
hartelijk dankte. 
Hierna volgde aanbieding der geluk
wensen van de zijde van de volledige 
commerciële en technische staf, waarna 
nog lange tijd in intiem feestelijke stem
ming werd doorgebracht. Daarbij was 
echt Brabantse humor binnen het kader 
van het weversgilde, niet van de lucht. 
In zijn slotwoord sprak de Heer v. Oerle 
de h9op uit, dat de jubilaris nog tal van 
jaren zijn beste krachten aan het bedrijf 
der N.V. v. Oerle's Weverijen zou kun
nen geven. 

H. BLOED-PROCESSIE.
Het Werkcomité van het H. Bloed ver
zoekt de dames, die door omstandighe
den haar costuum niet konden passen, 
dit alsnog te doen op Maandag 2 April 
a.s. des avonds tussen half 9 en half to
op Duinendaal. 

ERNSTIG AUTOONGELUK. 

Tien jaar na de uitvaardiging van de 
encycliek Rerum Novarum hadden enige 
sigarenmakers de moed zich te vereni
gen. 
De huidige generatie kan er geen begrip 
van hebben wat het toen, nu 50 jaar ge
leden, voor arbeiders betekende, zich 
aan te sluiten bij een vereniging, die 
zich ten doel stelde de positie . van de 
arbeiders te verbeteren. 
Als men echter weet, dat Paus Leo XIII 
met zijn encycliek zelfs de regeringen 
van vele landen tot een nieuwe orde 
riep, dan is te begrijpen dat de algemene 
geestesgesteldheid tegen het verenigings
wezen was gericht. 
Onder die omstandigheden werd de ver
eniging, ongeacht de principiële gesteld
heid der leden, als een strijdorgaan be
schouwd. 
Er behoorde inderdaad moed toe om lid 
te worden van de nieuwe vereniging. 
Van de 15 sigarenmakers, die in Boxtel 
werkzaam waren, durfden een tiental het 
aan en richtten, op initiatief van Albert 
van der Horst, 1 April de Gilde van 
Sigarenmakers op en stelden het onder 
patronage van St. Petrus en Paulus. 
Na korte tijd bleek het grootste deel der 
oprichters niet bestand tegen de eerste 
moeilijkheden en liep het ledental terug 
tot 3 leden, die zich als zogenaamde ver
spreide leden handhaafden als een cor
respondentschap van de landelijke orga
nisatie van Sigarenmakers St. Willi
brordus. 
Dit bleef zo gedurende een paar jaren, 
totdat door van elders aangetrokken 
sigarenmakers onder de vakgenoten pro
paganda werd gemaakt voor de zoge
naamde Nederlandse Vereniging, de Woensdagvoormiddag gebeurde op de sociálistische bond. Bosscheweg ter hoogte van Café "De 

Nieuwe Ketting" een ernstig verkeers- Deze propaganda gaf de doorslag voor 
1 k het opkomen van een beter begrip voor onge u . • , h k b Een tractor met aanhangwagen werd et nieuwe verenigingswezen, oo uiten 

juist voordat de chauffeur de Parkweg de kring van de sigarenmakers. 
zou inrijden gepasseerd door een achter- Het correspondetschap groeide weer uit 
op komende vrachtauto. Toen de chauf- en zelfs twijfelaars kregen, onder de 
feur onmiddellijk daarop op de Parkweg drieste propaganda-methoden van hun 
inreed, kwam een personenauto, waarin· socialistische vakgenoten, de durf om 
twee dames en vijf heren gezeten waren, tot de Gilde toe te treden. Met 30 leden 

werd toen de strijd om het recht zich te 
verenigen opnieuw aangebonden. 
Gelukkig had Boxtel in die tijd enige 
priesters, die zich met alle werkkracht 
inzetten voor de belangen van de arbei
ders, en zo werd, op voordracht van 
Deken van Gennip, kapelaan Peters be
noemd tot de eerste adviseur van de 
Gilde St. Petrus en Paulus. 
Thans nog wordt kapelaan Peters door 
de arbeiders van die jaren met respect 
vernoemd om zijn strijdvaardigheid voor 
de rechten van de arbeidersstand. Hij 
toch was een van die priesters, die niet 
alleen de strijd opnam voor de verbete
ring van de stoffelijke positie van de 
arbeidersstand, ook de geestelijke ver
heffing van de arbeiders werd beoogd. 
De bestrijding van het in die tijd veel 
voorkomende drankmisbruik werd stevig 
aangepakt. Van de matigheidsbeweging 
kwam het tot de geheelonthouding, wat 
op zichzelf al een strijd was, die onder
ling zo vinnig werd gevoerd, dat sommi
gen voorstander werden van de koppe
ling van het drankbestrijder-zijn aan het 
lidmaatschap der Gilde. 
Ook de algemene ontwikkeling werd on
der leiding van de geestelijke adviseurs 
ter hand genomen.' 
Als men nu bij de viering van het 50-
jarig bestaan van de Boxtelse afdeling 
van de R. K. Tabaksbewerkersbond een 
vergelijking gaat maken van de positie 
der arbeiders van die tijd met die van 
tegenwoordig, dan krijgt men respect 
voor die pioniers en beseft men hoe 
zwaar de strijd van de eerste jaren is 
geweest. 
Toen kwam het aan op de daad van 
ieder lid. Het geld om iets tot stand te 
brengen was schaars. Met lonen van om 
en om 8 gulden !)er week konden nog 
geen financiële offers worden gebracht. 
Een contributie van 4 cent per week, zo
als die bij de oprichting van de Gilde 
werd geheven, was voor meerdere leden 
al van betekenis. Maar de begeestering 
voor de organisatie hield de leden bijeen, 
ook al ontmoetten voorstellen tot contri
butieverhoging met 2 centen nogal 
verzet. 

OMGEVING 

De Bloedtransfusiedienst 
WIE WIL EEN DOSIS BLOED GEVEN 

OM HET LEVEN VAN EEN 
MENS TE REDDEN ? 

,,Operatie geslaagd, patiënt overleden". 
Nog niet zo lang geleden moesten zelfs 
de knapste chirurgen dit trieste resultaat 
van tijd tot tijd vaststellen. De operatie 
was kundig uitgevoerd, complicaties wa-
ren niet opgetreden ..... . maar de patiënt 
had de ingreep niet doorstaan. Aan 
bloedverlies was hij bezweken. 
Sinds de ontaekking van de bloedgroe
pen door Dr. Karl Landsteiner in 1908 
en de ontdekking van de Rhesus-factor 
in 1940, waardoor de medische weten
schap tenslotte de geheimen onthulde, 
die het toedienen van bloed van een 
donor aan een door bloedverlies ver
zwakte patiënt tot dan toe hadden ver
hinderd, werden de levenskansen van 
ieder, die een zware operatie moet on
dergaan, veel groter. Bloedtransfusie 
helpt hem de lichamelijke krachtproef te 
doorstaan. 
Maar nog was men er niet. Bij een on
geluk moest men de bloedgroep van het 
slachtoffer vaststellen en een donor met 
dezelfde bloedgroep moest aanwezig 
zijn. Slaagde men niet binnen de fatale 
tijd op deze wijze een verantwoorde 
bloedtransfusie toe te dienen, dan ver
meldde het rapport als doodsoorzaak 
toch weer: bloedverlies. 
Ook in die • gevallen beschikt men 
thans over het redmiddel: bloedplasma; 
met gedestilleerd water weer vloeibaar 
gemaakt, kan het een mensenleven red
den. Maar voor de bereiding van plasma 
is bloed nodig. Tienduizenden Nederlan
ders zijn bereid gevonden voor dit doel 
een halve liter bloed af te staan. Behoort 
U ook reeds tot hen? 
Gelukkig is men niet meer gedwongen 
werkeloos toe te zien, als iemand door 
bloedverlies dreigt te bezwijken. De 
doktoren hebben de kennis; en ieder ge
zond mens tussen achttien en zestig jaar 
kan, zonder risico voor zijn eigen ge
zondheid, het middel verschaffen. Het 
verhaal wil, dat de pelikaan haar jongen 
voedt met haar eigen bloed. Zouden 
mensen dan niet een halve liter willen 
afstaan, om het leven van een medemens 
te redden? 

Missie Thuisfront 
VOOR DE "MIAD". 
Bij de thuiskomst van soldaat J. Voets en 
de Zilveren Bruiloft van zijn ouders 
werd opgehaald voor de Missienaaikring 
,,MIAD'' f 9,75. 
Opgehaald door Sientje Troeyen bij ge
legenheid van de plechtige H. Com
munie f 5,25. 

De jongere generatie kan niet beseffen, 
dat voor hetgeen haar thans zonder 
strijd wordt toegemeten door de oude
ren zo volhardend is gestreden onder 
leiding van grote sociale figuren, waar
onder vele priesters als een Dr. Schaep
man, Mgr. Poets, Dr. Ariëns, Mgr. Prin
sen, Pastoor Mutsaerts e.a., en niet te 
vergeten de vele geestelijke adviseurs als 
de onder de oude Boxtelse arbeiders 
welbekende Kapelaans Peters, Brons
geest, Poel en anderen. 
Ongetwijfeld zullen bij de viering van 
het 50-jarig bestaan van onze Boxtelse 
Tabaksbewerkersbond deze voormannen 
van de eerste tijd van strijd voor het 
herstel der sociale orde, dankbaar her
dacht worden door de ouderen. 
Ten slotte vermelden wij dat van de op
richters der eerste Gilde in Boxtel nog 
in leven zijn: Thijs Baaijens, Bèr van de 
Ven, A. van Hommelen en J. Verhoeven. 
Eerstgenoemde is onafgebroken lid ge
bleven van de organisatie en is thans 
nog werkzaam bij de firma Van Susante. 
Zijn portret drukken wij hierbij af. 
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DOMMEL-RACE. 

Finish hij de Zwaanse Brug. 
De Boxtelse sportliefhebbers zullen a.s. 
Zondag reeds vroeg aan hun trekken 
komen, aangezien een tiental kano
vaarders uit onze plaats het plan heeft 
opgevat in de morgen-uren een Dom
mel-race te houden. 
De bedoeling van deze wedstrijd is: na 
te gaan of voor deze watersport vol
doende belangstelling bestaat om in het 
komende seizoen in groter verband te 
gaan werken. 
Daar de Boxtelse bevolking hier dus 
mede te beslissen heeft, laten we nu in 
het kort de bijzonderheden over dit aar
dige initiatief volgen. 
Om circa 11 uur zullen de deelnemers 
bij de spoorbrug in Liempde van start 
gaan en vanaf dat ogenblik zal de Dom
mel - nu weer tamelijk bevaarbaar -
het strijdtoneel zijn voor rankgebouwde 
kano's als "Schicht", ,,Torpedo" en 
"Wervelwind", welke namen alleen 
reeds volop spanning voorspellen. 
Om het publiek zoveel mogelijk te laten 
genieten van de eindstrijd, heeft men 
de Zwaanse Brug als finish genomen. 
Daar zullen immers een flink aantal toe
schouwers, langs de kant en op de brug, 
een goed plaatsje kunnen vinden om de 
sporti6ve jongelui rond twaalf uur het 
eindpunt te zien passeren. (Men ver
wacht echter ook op a11dere plaatsen alle 
mogelijke belangstelling en aanmoedi
ging). 
Zo belooft deze eerste kano-race, als 
ook het weer meewerkt, een alleraardig
ste afwisseling te worden in het pro
gramma, dat de sportliefhebbers weke
lijks krijgen voorgeschoteld. Met uw 
aller belangstelling langs het gehele tra
ject, in het bijzonder aan start en 
finish, heeft dit initiatief beslist een uit
stekende kans van slagen. 
Rest nog te vermelden, dat de prijsuit
reiking onmiddellijk na de wedstrijd zal 
plaats vinden door een afvaardiging van 
de diverse Boxtelse sportverenigingen. 
Voorwaar een sympathiek gebaar. 

SPORT-NIEUWS 

HOCKEY. 

Mep wint de eerste promotiewedstrijd. 
Oranje-Zwart - Mep O - 1. 
Zondag j.l. begon Mep de halve com
petitie om een plaats in de promotieklas
se tegen de laatstgeplaatste van deze 
klasse: Oranje-Zwart. De algemene in
druk in het Mep-kamp was, dat Mep 
ongunstig had geloot in deze promotie
competitie door direct uit te moeten 
tegen de meest gevreesde tegenstander. 
De wedstrijd begon dan ook van de 
zijde van Mep zeer zenuwachtig, het
geen speciaal in de achterhoede niet 
zonder gevaar was. Spoedig echter "gin
gen" de blauw-witten beter en reeds na 
ruim vijf minuten kon het eerste doel
punt van de midvoor worden genoteerd. 
Mep werd nu overwegend sterker en tal
rijke doelrijpe kansen ontstonden, die 
echter niet werden benut, zodat de Eind
hovenaren dubbel tevreden konden zijn 
met deze "te" kleine achterstand. 
Na de thee bleef Mep sterker, doch ook 
nu kwamen er door het veel te harde . 
spel der Oranje-Zwart verdediging geen 
doelpunten. De thuisclub zette een kwar
tier voor het einde nog eens alles op 
alles en wisten Mep geheel in te slui
ten, doch met man en macht kon het 
.doel worden schoongehouden, totdat 
Mep de laatste vijf minuten het initia
tief weer overnam, doch ook geen ver
andering meer in de stand wist te bren
gen, zodat het einde kwam met een 
verdiende overwinning van Mep. De lei
ding was bij de heren van Halder in 
prima handen. 

Programma voor aanstaande Zondag: 
Weert I - Mep 1. 
Ook de tweede promotiewedstrijd wordt 
wederom uit gespeeld en wel tegen de 
tweede klas kampioen Weert. Weert 
speelde reeds ·èenmaal en wel 1-1 tegen 
Oranje-Zwart. Zij hebben een forse 
enthousiaste ploeg, zodat Mep alle zei
len zal moeten bijzetten om niet met 
lege handen terug te keren. Wij vertrou
wen er op dat Mep echter tenminste een 
gelijk spel zal weten te behalen, om ten
minste de leiding in de promotiecompeti
tie te behouden. 

Dames: Mep 1-Waalwijk. 
De dames beginnen aan de degradatie
competitie met een thuiswedstrijd tegen 
de promotie-candidate der derde klasse 
Waalwijk. 
Met inzet van alle krachten ligt een 
overwinning niet buiten het bereikbare, 
hetgeen het zelfvertrouwen niet weinig 
zou verstevigen. 

K.S.V. ,,O.D.C." 
Alleen het derde elftal speelde Zondag 
en won de wedstrijd tegen V.O.W. uit 
Veghel met 1-0. 
Voor a.s. Zondag is het programma: 

O.D.C. Schijndel
Wilhelmina3-O.D.C. 2 12 uur.
O.D.C. 4-V.V.N., Nijnsel 12 uur

Schijndel zal haar theoretische kans op 
het kampioenschap komen verdedigen. 
In Schijndel won een volledig O.D.C. in 
het begin van de • competitie met 2� 1. 
Het spijt ons voor O.D.C. maar thans 
durven we geen overwinning voor de 
O.D.C.-ers te voorspellen. Maar voetbal
blijft nu eenmaal een soel van verras
singen, en dit laatste zou bij een over
winning van O.D.C. toch zeker het ge
val zijn. 
Het tweede elftal zal proberen bij Wil
helmina de kroon op het werk te zetten 
door met ,;.en overwinning het kampioen
schap te behalen. 
Het vierde elftal speelt om 12 uur thuis 
tegen V.V.N. uit Nijnsel. 
O.D.C.-Junioren.
Vanwege de Paasvacantie zijn er Zater
dagmiddag geen wedstrijden. 
Het programma voor Zondag 1 April 
luidt: 
12 uur: 
12 uur: 
1 uur: 

O.D.C. 5-Schijndel 5

Essche Boys 2-O.D.C. 6
O.D.C. 7-B.V.V. 11 

BOXTEL-NIEUWS. 

Het terrein in St. Michiels-Gestel werd 
afgekeurd, zodat de ontmoeting St. Mi
chiels-Gestel-Boxtel niet kon doorgaan. 
Aangezien ook de Boxtelterreinen wer
den afgekeurd, was het Boxtel-kamp ge
durende de Paasdagen geheel van voet
bal verstoken, en konden de liefhebbers 
op een ander hun troost gaan zoeken. 
Voor a.s. Zondag is voor het eerste elf
tal weer 'n rustdi!g vastgesteld, hoewel 
pogingen in het werk zijn gesteld alsnog 
'n wedstrijd vastgesteld te krijgen. 
Voor de lagere elftallen is het program
ma als volgt: 
Haarsteeg 2-Boxtel 2 
Boxtel 3-Essche Boys 
Boxtel 4-R.K.V.V.N. 

BILJARTEN.· 

Aanvang 2 uur 
half 3 

12 uur 

De uitslag van de Zondag j.l. in Café 
M. v. d. Meijden, Eindhovenseweg, ge
speelde biljartwedstrijd tussen de kam
pioenen uit Schijndel, 's Bosch en Boxtel 
was als volgt: 
Ie partij: Fr. v. - Zutphen uit Schijndel
400 car. 79 h.s. 23.53 gem. 17 brt. 
Fr. Tausch uit 's Bosch: 
310 car. 82 h.s. 18.23 gem. 17 brt.
2e Partij: Fr. Tausch uit 's Bosch: 
300 ca. 107 h.s. 23.07 gem. 13 brt.
Geeris uit Boxtel: 
108 car. 34 h.s. 8,30 gem. 13 brt.

Toets der Critiek 

,,INTERNATIONAL" 

OPENDE ZIJN POORTEN. 

"International", het amusementsbedrijf 
met een mengeling van circus en variété, 
ging op 2e Paasdag onder grote belang
stelling in Boxtel van start. 
Deze belangstelling was meerzijdig, want 
behalve de toeschouwers , leefden ook 
de directieleden en de medewerkenden 
van "International" in een sfeer van 
spanning, hoop en verwachting.-
Zou het grote plan van de jonge Meurs 
(zoon van de vermaarde Meurs Sr., wel
ke jarenlang het Scala-Theater in Den 
Haag bespeelde) kans van slagen krijgen? 
Zou de cocktail van circus en klein
kunst voldoende in de smaak vallen en 
zou "International" levensvatbaarheid 
tonen? 
Het dankbare publiek heeft al deze vra
gen ontzenuwd en de programmaleiders 
en artisten gegeven wat hen toekwam: 
een hartelijk applaus. 
Wij willen dat applaus graag onderstre
pen, want het programma had vele glans
punten en werd ondaks een minimum 
aan circus-ervaring vlot afgewerkt. 
Natuurlijk waren er ook enkele zwakke 
plekken, doch de activiteit van de direc
tie kennende, geloven wij dat deze slechts 
van korte duur zullen zijn. 
,,Internationaal" heeft in elk geval ge
tooncl, dat het alle elementen bevat voor 
het zekere bestaan van een groeiend en 
bloeiend circus-variété, waaraan véle be
langstellenden nog véle genotvollle uren 
zullen beleven. 
LEERINGHE ENDE VERMAECK 

IN GOEDE DOEN 

Tot sluiting van het toneelseizoen 1950-
1951 bracht de toneelgroep van de KAB,
afd. Boxtel, Leeringhe ende Vermaeck" 
dezer dagen het vrolijke spel "Vier man
nen en één meisje" voor het voerlicht. 
Het moet gezegd worden: de keuze was 
niet kwaad en de voorstelling was er 
een met kwaliteiten. 
,,Vier mannen en één meisje" miste wel
iswaar de spannende intrige, doch be
vatte zoveel komische noten, dat er een 
uitbundig stuk uit groeide, dat door ,Joh. 
van Erp uit 's-Hertogenbosch in de
zelfde stijl geregisseerd werd. De spe
lers lag dit succes-nummer uitstekend, 
want behoudens enkele te langgerekt of 
met neiging tot overdaad gespeelde 
scènes was de vertolking van een kwali
teit om een volle zaal van harte te laten 
genieten. 
Van de spelers noemen we de vlot en 
sympathiek gespeelde Michel, alsmede 
Coleta, die na een aarzelend begin een 

:zeer gevoelige typerin� gaf. Het duo 
Hendrik Kuiper en Antoon Veugelaars 
:zorgden voor de grote komische verras
sing in dit luchtige spel, terwijl ook de 
wat sterk aangezette jonker onbedaar
lijke lachbuien wist te verwekken. 
De overige spelers kunnen eveneens met 
voldoening op hun werk terugzien en om 
niemand tekort te doen tenslotte ook 
een waarderend woord aan het adres 
van de grimeur en de vervaaooigers van 
de fraaie décors. ,,Vier mannen en één 
meisje" is een succesvolle uitvoering ge
worden, die ons met vertrouwen naar 
verdere prestaties van de toneelgroep 
Leeringhe ende Vermaeck doet uitzien. 

Viering Koninginnedag 
en Nationale Feestdag l 
Voor de kinderen: tweede ronde voor 

de wisselbekers. 
Concerten, Mastklimmen en 

,,Jas de Keistamper". 
Maandag 30 April en Zaterdag 5 Mei, 
twee belangrijke data, naderen snel ! 
In hare bestuursvergadering van Maan-

, dag j.l. beraamde Boxtel Vooruit de 
plannen ter viering van deze beide 
feesten. • / 
Plannen zijn er te over, doch het is geen 
gemakkelijke taak iets te ondernemen 
met een kas waarvan de bodem voor het 
grootste gedeelte zichtbaar is. 
Hoe het zij: er zal gefeest worden, al 
is het dan in sobere zin, geheel in de 
geest van deze tijd! 
Ziehier, in het kort aangegeven, de 
feestelijkheden waarvan de nadere uit
werking ten spoedigste zal geschieden. 
Voor de kinderen: vanzelfsprekend de 
tweede ronde voor de schoolwissel
bekers. 
Zoals bekend berust de wisselbeker voor 
de meisjes bij de St. Joseph-school en 
die voor de jongens bij de St. Franciscus
school. Zij zullen hun beker dit jaar te 
verdedigen hebben tegen de aanvallen 
van de andere scholen, die op revanche 
belust zijn. Deze strijd zal gestreden 
worden op Koninginnedag, des middags. 
Op de avond van deze dag zullen de 
Boxtelse "kèrels" elkanders krachten 
weer eens kunnen meten aan de gladde 
mast! 
Op de Nationale Feestdag zal onze 
"Jas" weer eens ten tonele verschijnen 
om voor z'n Keistamperkes ,,'n endje 
weg te kletsen". 
Voor de muzikale omlijsting zal· weder
om contact worden opgenomen.met onze 
Muziekverenigingen. 
Spoedig zal omtrent de schoolwedstrij
den in overleg worden getreden met de 
Hoofden der Scholen. 
De wijze van aanmelding van de mast
klimmers zal nog nader worden bekend 
gemaakt. 
Dit zijn de voorlopige plannen, die wij 
meenden reeds thans te moeten aankon
digen. 
De jongens en meisjes der Boxtelse scho
len kunnen zich reeds gaan oefenen in 
het zaklopen, appeltje happen, hardlopen 
enzo\lOorts. 
Ook de mastklimmers kunnen in training 
gaan en de leden van de muziekkorpsen 
hun instrumenten oppoetsen en in hun 
longen alvast de nodige frisse lucht ver
zamelen. 
"Onze Jas" kan zich reeds opmaken om 
het land der reuzen te verlaten om zich 
te begeven naar "de Mert", waar zeer 
zeker weer duizenden Keistamperkes • 
aanwezig zullen :zijn om in hem hun 
eigen ik te begroeten. 
Boxtel Vooruit hoopt op allen, wier me
dewerking voor het doen slagen van 
deze feestelijkheden noodzakelijk is, niet 
tevergeefs een beroep te doen. 
Mogen met medewerking van allen de 
komende feesten voor allen een genoe
gen zijn! 

ALS U EEN8 WIST 

hoeveel prachtige prijzen in de 

A.frikaloterij van de Witte Paters 

disponibel zijn ..... 

U kocht gewis onmiddellijk een 
lot. 

.

Vestiging en groei 
De eerste missionarissen die Amerika 
bezochten, 12 in getal, gingen al mee 
op de tweede reis van Columbus, de 
ontdekker van Amerika. Hij reisde voor 
Spanje dat een katholiek land was, en 
dat naar al zijn koloniën missionarissen 
liet gaan om er tegelijk met de Spaan
se macht ook de Kerk te stichten. 
Dat had voor de Kerk wel het voordeel 
dat de Spaanse regering ook voor de 
kosten opkwam, maar het nadeel dat er
aan verbonden was, was veel groter. 
De missionarissen werden door de in
landse bevolking, toen nog uitsluitend 
Indianen, als medewerkers gezien van 
de kolonisten en daar deze laatsten zeer 
wreed optraden tegen de Indianen wer
den ook de missionarissen door de in
îanders bestreden. 
De macht van Spanje en daardoor ook 
de Spaanse missionering breidde zich 
voornamelijk uit in de richting van Zuid
Amerika. In noordelijke richting bleef 
het missiewerk van de Spanjaarden be
perkt tot het Zuiden van de V.S. 
De grote stoot tot de verbreiding van 
het katholicisme over Noord-Amerika 
is uitgegaan van Canada. De eerste ka
tholieke nederzetting was de kolonie Ma
ryland, waar Engelse Jezuïeten de ziel
zorg uitoefenden. Ze werden echter weer 
verdreven door de Engelse Puriteinen. 
Verder landinwaarts, waar toen de Fran
sen nog baas waren en in vriendschap 
met de Indianen leefden, werkten toen 
ook al Franse missionarissen. Vooral 
de Jezuïeten hebben hier groots werk 
verricht. Onder hen die hier gewerkt 
hebben zijn zeer bekend de paters Bré
beuf en Lallemand. Zij trokken van de 
pas gestichtte steden Quebec en Mon
treal uit ver de binnenlanden in naar het

Aanvallen op de juiste wijze 
DE SCHOUDERDUW STICHT ZEER 

VEEL VERWARRING. 

door 
I 

J. H. Martens, Scheidsrechter K.N.V.B.

Reeds veel is geschreven en gesproken 
over de toepassing van de oog· tamelijk 
nieuwe spelregel met betrekking tot het 
aanvallen van een tegenstander. Deson
danks leert de practijk dat de juiste uit
voering en betraffing van deze regel èn 
aan spelers èn aan toeschouwers niet be
paald duidelijk is. Nu moeten wij eerlijk
heidshalve onmiddellijk hieraan toevoe
gen, dat, door het minder juist toepassen 
van deze spelregel door sommige 
scheidsrechters, nÓg meer onzekerheid 
ontstaat. Door een en ander uit te leg
gen :zullen wij trachten ee• duidelijker 
beeld van de schouderduw te geven. 

Onder "aanvall;n" wordt in de voetbal
spelregels verstaan het opzettelijk geven 
van een duw aan een tegenstander, 
waarbij er vooral op gelet dient te wor
den, dat deze duw met de schouder 
wordt gegeven. De nederlandse uitleg 
van deze spelregel geeft niet nauwkeurig 
aan tegen welke plaats geduwd mag 
worden. De Britten spreken van "shoul
der to shoulder" en in ons land wordt 
ook algemeen aangenomen dat dit even
eens de schouder van de tegenstander is. 
Aldus schouder tegen schouder. Het be
grip schouder dient echter ruimer te 
worden genomen dan uitsluitend het 
schoudergewricht en omvat zowel voor
zijde, achterzijde als zijkant der schou
ders. 
De vroeger toegestane du� met borst of 
zijkant van het lichaam is dus NIET 
meer geoorloofd. Thans kan het dus niet 
meer gebeuren, dat een voorhoedespeler 
met zijn borst de doelverdediger in het 
doel loopt. 
Nadrukkelijk is bepaald, dat de schou
derduw niet ruw of gevaarlijk mag zijn: 
dat wil niet zeggen, dat de duw niet met 
enige kracht mag geschieden. Een flinke 
forse duw met de schouder is vanzelf
sprekend toegestaan, maar het gaat na
tuurlij niet aan, dat men een tegen
stander een :zodanige schouderduw geeft, 
dat hij enkele malen over de kop buitelt. 
Wordt aan een tegenstander een duw 
gegeven op andere wijze dan hierboven 
is aangegeven, dan is dit strafbaar. Deze 
straf bestaat uit een directe vrije trap, 
waaruit dus ineens gedoelpunt mag wor
den; wanneer de verdedigende partij in 
het strafschopgebied de overtreding be
gaat is er maar één strat: strafschop. 
De regel zou vrij eenvoudig zijn als het 
hierbij bleef maar er is nog een en ander 
aan verbonden, hetgeen wij nader zullen 
uiteenzetten. 

NIET ALTIJD. 

Al geschiedt het aanvallen met de schou
der tegen de schouder van de tegenstan
der nog zo eerlijk en sportief, toch mag 
dit niet onder alle omstandigheden ge
beuren. Het aanvallen van een tegen
stander is nl. alleen toegestaan als de 
bal binnen speelafstand is en de aanval
lende speler werkelijk de bedoeling heeft 
de bal te spelen. 
De scheidsrechter beoordeelt of de bal 
binnen speelafstand is; ,deze afstand is 
niet aan een bepaald tantal centimeters 
of meters gebonden en het wil ook niet 
zeggen, dat de spelers door hun been uit 
te steken met hun voet de bal moeten 
kunnen aanraken. De speelafstand voor 
een kleine speler zal geringer :zijn dan 
die voor een grote speler, maar veel 
maakt het niet uit. Wij kunnen ons dan 
ook niet voorstellen, dat dit aanleiding 
tot enig misverstand kan geven. Een 
vaststaand feit is dus, dat het verboden
is om een tegenstander aan te vallen, 
wanneer de bal niet in de onmiddellijke 
nabijheid van beide spelers is; evenmin 
wanneer de bal wel binnen speelafstand 

is, doch de tegenstander niet de bedoe
ling heeft deze te spelen.
Wanneer gezondigd wordt tegen' één 
van deze twee voorwaarden wordt
de overtreder bestraft met een indirecte 
vrije trap, waaruit niet ineens gedoel
punt kan worden, onverschillig waar 
deze trap genomen wordt, dus ook in 
het strafschopgebied. 

DEREt;ELS. 

Na het voorgaande zal het duidelijk :zijn, 
dat niet de scheidsrechter te beoordelen 
heeft of in het strafschopgebied een 
strafschop of een indirecte vrije / trap
moet worden toegekend, maar dat dit 
nadrukkelijk is voorgeschreven eri wel : 
1. voor a-anv�llen op onjuistè wijze al

tijd bestraffing met een directe vrije 
trap of bij overtreding door de ver
dedigende partijen in het strafschop
gebied een strafschop; 

2e. voor aanvallen op een onjuist tijd
stip door. bestraffing met een indi
recte vrije trap. 

Om misverstand te • voorkomen willen 
wij de aandacht vestigen op het vol
gende: 
Wanneer een speler (ook doelverdediger 
binnen zijn doelgebied) met opzet een 
tegénstander hindert, door bijv. zich 
tussen de bal en een aanvaller te· plaat
sen met het gezicht naar eigen doel, dan 
mag deze speler van achteren worden 
aangevallen. Deze situatie komt nogal 
eens voor bij het' :z.g. achter laten lopen 
van de bal. 
Ten slotte wijzen wij op de toepassing 
van de regel van het voordeel, die be
paalt dat de scheidsrechter niet :zal 
straffen in gevallen, waarbij hij ervan 

• overtuigd is, dat hij door te straffen de
overtredende partij zou bevoordelen. 
Deze regel kan dus de bestraffing van 
het overtreden van �en. der spelregels 
geheel buiten werking stellen en zo kan 
het ·gebeuren, dat een scheidsrechter on
danks een plaatshebbende overtreding 
van de hierboven omschreven bepaling 
met betrekking tot het aanvallen van een 
tegenstander rustig laat doorspelen. Ook 
dit leidt er toe, dat bij hen, die ;niet voor 
100 % met de· toepassing der spelregels 
op de hoogte zijn, een onduidelijk begrip
wordt geschapen, wat echter niet weg
neemt, dat men maar vrijelijk ongemoti
veerde èritiek op de scheidsrechter ka 
uitoefenen. 

Nu beslissen 
als U geld 

wilt verdienen 

U hoeft niet zomqar ge-
noegefl te nemen met 

de nieuwe margarineprijs. U 
kunt toch immers óók gaan 
profiteren van I O procent 
korting op De Çruyter's 
margarine. Dat wordt nu, 
méér nog dan vroeger, een 
voordeel, dat U stukken 
scheelt. U bent dan ook van 
alle kwaliteits - onzekerheid 
af, want De Gruyter heeft 
alleen de allerbeste volledig 
gevitaminiseerde margarine 
MET HET WAPEN 
van 54 cent per pakje. 
Door I O procent korting 

nog goedkoop bovendien 

van het Katholicisme 
. 

In N oord:::Amerika. 
Westen, tot ver voorbij de Grote Meren 
en naar het Zuiden tot New-York toe. 
Verschillende stammen, onder welke de 
Huronen, bekeerden zich. En ondanks 
dat de lrokezen de missies zo goed als 
geheel uitmoordden, was er vóór 1700 
al een bloeiend katholicisme in Cariada. 
Toen Canada, na de onafhankelijkheids
verklaring van de V.S., onder Engels 
bestuur bleef, heerste er in het begin 
een vijandige stemming tegen de katho
lieken; maar toen de Franse aard en de 
vurige katholieke geest van de Frans
Canadezen bleven, was de Britse rege
ring wel zo wijs om bij te draaien. De 
Katholieken kregen er eigen scholen en 
in 1854 kreeg katholiek Canada zijn 
eerste katholieke universiteit in Lava!. 
In de V.S. ging het met het katholicisme 
minder vlot als in Canada. In 1679 werd 
er wel vrijheid van godsdienst gegeven 
door het Engelse parlement, maar de 
niet-katholieken waren in het Engelse 
gebied zo sterk in de meerderheid dat 
ze de katholieke godsdienst verboden, 
van de katholieken het burgerrecht af
namen, . dubbele belasting van hen eis
ten. New-York vaardigde zelfs een wet 
uit dat ieder priester die op eigen ge
zag immigreerde, zou worden opgehan
gen. 
Pas in 1776 bij de onafhankelijkheids
verklaring van de V.S. werd de vrijheid 
van godsdienst werkelijkheid. 
In 1784 werd hier de eerste apostolisch 
Prefect benoemd, Mgr. Caroll, die in 
1789 bisschop werd, met Baltimore als 
residentieplaats. Hij zal toen in heel de 
Verenigde Staten ongeveer 25000 gelo
vigen gehad hebben, 
Pas in de vorige eeuw breidde zich het 
katholieke geloof, ook in de V.S. snel 

uit, vooral door de immigrerende leren, 
Duitsers, Polen en Italianen. 
Op het eind van de vorige eeuw waren 
er al 12 kerkprovincies. 
De Franse missionarissen pasten zich 
maar moeilijk aan in de V.S. Maar Mgr. 
Caroll had al een seminarie gesticht voor 
de Amerikanen zelf en het aantal Ame
rikaanse priesters groeide snel. 
De katholieke Kerk maakte van toen 
af op de royale Amerikanen een sterke 
indruk door haar eenheid en de vast
heid van haar beginselen. De katholie
ken leefden er overtuigd en zonder men
selijk opzicht tegenover de andere rich
tingen. 
Tussen 1800 en 1900 bouwde men ook 
vele eigen scholen en in 1889 werd ook 
hier n.l. in Washington een katholieke 
universiteit gesticht, 
Zeer bekend in Amerika was de in 1921 
gestorven Amerikaanse kardinaal Gib
bons om zijn vasthoudende pogingen tot 
het bij elkaar brengen van alle gezind
ten in Amerika. Hij werd geeerd door 
alle richtingen en hij was de raadsman 
van verschillende presidenten. 
Ofschoon de V.S. reeds voor 1800 op
hield missieland te zijn, zijn er toch nog 
altijd missies gebleven n.l. onder de In
dianen en de Negers. Ook nu nog wer
ken er vele missionarissen in de reser
vaten die door de Indianen worden be
woond. 
De negers tracht men vooral te bereiken 
door aparte scholen voor hen te bouwen. 
Door de altijd nog gebleven vijandigheid 
tussen hen en de blanke Amerikanen, 
zijn er in de V.S. toch nog altijd weinig
negers katholiek, terwijl bovendien het 
protestantisme hierin de katholieken is 
voor geweest. T. 



Einde eerste ronde. 
Daar was een bakker bij, èn een kruide
nier met 'n volle winkel; iemand anders 
had een grammofoon; ook waren er een 
paar studenten die vacantie hadden, dus 
tijd om het een en ander klaar te zetten: 
Dinsdag, 3e Paasdag, einde van de 
,,godsdienstcursus voor jongemannen". 
Dat is een gróót en ernstig woord. Als 
je dat zo hoort, trek je onwillekeurig 
je das recht en je gezicht in een offi
ciële plooi. Doch wanneer je wéét, hoe 
de zaak nu eigenlijk in elkaar steekt, 
zal er geen jonge kerel van terugschrik
ken. 
Je had ons bezig moeten zien! 
,,Ons kent ons!" 
Jammer, dat de Mater Amabilisschool 
nog niet aan het draaien is. Anders had
den we vrouwvolk gehad om koffie en 
thee te zetten en wat huishoudelijk werk 
te doen. Dat kunnen we zelf als 't er 
op aankomt óók wel, maar 't was toch 
te merken, dat 't ons niet ligt. - Maar 
dan waren er ook nog anderen geweest 
om mee te eten...... en te dansen 
(want we hebben gelezen dat dan
sen in het programma van die school 
staat. Onze cursus loopt met die dingen 
zo niet te koop!) Maar ja 't was toch 
jammer. Nu hebben we 't moeten doen 
met solo's! 
Ook had er natuurlijk niemand aan enige 
versiering gedacht. Maar we hebben de 
bloemetjes toch maar buiten gezet. De 
"feestcommissie" is nog tot over twaalf 
uur druk bezig geweest met opruimings
werkzaamheden. 
In plaats van het gebruikelijke telegram 
van hulde aan een of ander hoogge
plaatst personage, hebben we opgebeld 
naar dokter Margry om hem van harte 
te bedanken voor enkele lessen welke 
hij gegeven heeft. En dat was gemeend! 
Ook zijn er drie speeches achter elkaar 
gehouden, de een al welsprekender dan 
de ander, om de kapelaan te bedanken. 
Zonder enige ceremonie, doch onder 
luidruchtige ovaties werden de eenvou
dige practische diploma's uitgereikt: 
twee aan iedere "cursist" in de vorm 
van een afbeelding van Christus Koning 
en...... de Mater Amabilis. (Heb je 't 
nu nog niet door?) De kapelaan kreeg 
van de cursisten als diploma een ver
grootte foto van de deelnemers. 
We zijn een vriendenkring geworden. 
En dát was de bedoeling. Wat houterig 
en onwennig zijn we begonnen in het 
Vincentius-zaaltje op Duinendaal. Del
Zusters zijn ons zeer ter wille geweest 
met het opruimen en klaarzetten van 't 
een en ander. Met Nieuwjaar zijn we 
overgehuisd naar de Burgakker en heb
ben aldaar ons nieuwe zaaltje plechtig 
met de borrel ingewijd. Elke week heb
ben we daar een avond zitten bomen in 
vier groepjes, telkens met z'n vieren of 
vijven aan een tafeltje. 
Hier is een greep uit de vragen, waar
over gesproken is : 
Mag je in Den Bosch naar die bepaalde 
film gaan? Waarom (niet)? 
De ouders verbieden met iemand om 
te gaan. Moet je dan altijd zo maar ge
hoorzamen? 
Hoe heeft Christus er uit gezien? 
Hoe zit 't met die geschiedenis van 
Adam en Eva? 
Waarom vallen er zo velen van hun ge
loof af? 
Wat moet je van je toekomstige vrouw 
kunnen verwàchten? 
Als je geld genoeg hebt, moet je dan 
werken? 

Wat is nodig om gelukkig te zijn in je 
beroep? 
Wanneer verkering? enz. enz. 
Wat zo prachtig was: we zaten door 
elkaar: arbeider, M.T.S., boer, H.B.S., 
enz. 
We hebben elkaar leren waarderen: 
want we zijn vrienden geworden. We 
zouden tot iedereen willen roepen: La
ten we niet tegenover elkaar gaan staan 
of boven elkaar: maar de een naast de 
ander: elkaar dienen met heel 'onze· 
jongemannenkracht: met onze handen, 
ons hoofd, onze ervaring in de verschil
lende millieus en beroepen en huisge
zinnen. Hier ligt een ideaal: voor de 
nieuwe tijd: even groot als ons chris
tendom. 
- - Wie voor de volgende Ronde?
Zie hier een beschrijving van wat ook 
in andere landen gebeurt. Laat hopen, 
dat we in September ook in heel Boxtel 
op deze manier kunnen werken. 
Het stukje is genomen uit een Vlaamse 
reeks brochures, meestal van de hand 
van Amerikaanse Jezuiten: 

Twintig jonge mannen in één ruimte. 
Ze zitten genoeglijk bij elkaar, om en 
rond de oude, krakende tafel. Er wordt 
gekeuveld en gelachen; in de hanebal
ken van hun zolder is het aau het don
keren en er brandt een kachel. 
De deur piept open, en weer komen 
drie jonge kerels binnen, het gezicht nog 
nat van de regen, in hun werkpak: recht 
van de avondles. 
,,We kunnen beginnen". De oudste on
der hen staat op en slaat een kruis. Ze 
bidden samen, gedempt en rustig. Dan 
gaan ze zitten en luisteren. 
Zeventien zijn ze, achttien, enkelen wat 
ouder. 
De leider heeft een trouwring aan de 
vinger. Er zit ook een priester, die al 
die jonge gezichten rustig gade slaat. 
Elke week komen zij bij elkaar. Om te 
praten en hun richting te vinden. Ze 
zoeken de brokken van hun ondervin
ding bijeen te leggen, wegwijs te worden 
in hun leven dat verscheurd en al te 
bont op hen afstroomt. 
Ze willen niet mee met de stroom. Ze 
durven ook niet goed tegen de stroom 
in. Ze zoeken, 111et gespannen passie en 
ontredderende eerlijkheid. 
Want ze hebben afgesproken, dat ieder 
op hun bijeenkomst de waarheid vragen 
mag en voor zijn gedachte uitkomen, 
maar dat ieder ook door en door oprecht 
moet zijn en niet gedreven door de wil, 
om ten koste van alles gelijk te krijgen. 
Er mogen harde klappen vallen. Maa·r 
van man tot man, eerlijk en in eerbied 
voor iedere persoonlijkheid. En er wordt 
nooit gevit, nooit in de rug geschoten. 
Ze zijn kameraden. 

ENKELE STEMMEN 
VAN IS-JARIGEN. 
ONZE GODSDIENST-CURSUS: 

Boxtel, 26 Maart 1951. 
Welk een voorrecht hebben wij om nu 
op deze moeilijke leeftijd naar een Gods
dienstcursus te kunnen gaan. Vooral op 
deze leeftijd, men is zo veranderlijk, 
vandaag denk je hier over, morgen daar. 
Dagelijks komt men dingen tegen die 
men verkeerd begrijpt of dingen die men 
niet begrijpen kan. Vooral wij jonge ka
tholieke mannen, wij moeten waken en 
wij hebben een voorbereiding nodig op 
onze levenstaak. 

Wij werken op fabriek en werkplaats 
en ongemerkt worden wij meegesleurd 
door de massa, wij bedoelen hiermee die 
mensen die misschien door bepaalde om
standigheden wat onverschillig tegen
over het levenr zijn gaan staan. Wij die 
leven in deze moderne tijd, wij hebben 
een bijzondere voorbereiding nodig, zon
der voorbereiding en zonder geloofsken
nis hebben wij kans om ook te onver
schillig en te oppervlakkig tegenover het 
leven te gaan staan, en dan zouden wij 
misschien straks materialistisch worden. 
Wij zijn daarom dank verschuldigd aan 
kapelaan Visschers die het initiatief nam 
om een Godsdienstcursus op te richten 
voor achttien-jarigen. Deze cursus is nu 
ten einde en ik zal in enkele punten mijn 
persoonlijke mening laten horen over 
deze cursus. 
1. Het leven van Christus, waarom 
Christus wou lijden, het werkelijke be
staan van God, de schepping van de we
reld enz. Dit alles werd uitvoerig be
handeld en voor iedereen begrijpbaar 
uitgelegd. 
2. Hij behandelde nu stukken uit het 
Evangelie en vragen die meer betrekking 
hebben op de moeilijkheden van deze 
tijd. De manier van les geven mag hier 
beter genoemd worden. Hij hoorde zo 
enig meningsverschil, hij begreep nu eer
der onze moeilijkheden, en hij speelde 
het nu klaar ons onze Godsdienst-avond 
leerzaam en gezellig te maken. 
3. Dank aan Dokter Margry, die voor 
iedereen begrijpend de onderwerpen be
handelde van het programma. 
Wat hebben wij nu kunnen leren? 
De een zal er meer geleerd hebben dan 
de andere, maar iedereen heeft de kans 
gehad om vragen te stellen en zijn per
soonlijke moeilijkheden op te lossen. 
Wij weten nu hoe wij ons moeten voor
bereiden op onze levenstaak. 
Wij zwlen proberen om niet mee te lo
pen met de massa, maar wij willen pro
beren om met verstand en wilskracht 
onze weg te vinden. 
Wij wensen kapelaan Visschers succes 
met zijn volgende cursus en hopen dat 
hij hetzelfde succes zal boeken in 
1951-1952. 

,,GODSDIENST
VERWO.RVENHEDEN". 

Benevolens. 

Adieu, gij godsdienstcursus voor jongens 
van achttien jaar. 
Gij, die iedere les de onontbeerlijke olie
druppel neer hebt laten sijpelen op de 
zwak rokende sintels van onze Katechis
mus-kennis, om deze te laten aanzwellen 
tot 'n hel-rode vlam van vurig geloof; 
Die om ons 'n harde helm van hecht 
geloof gesmeed hebt, om de granaat
scherven van ongeloof en ketterij te 
kunnen weerstaan; 
Die ons hebt doordrenkt van het ware 
christelijk levensdoel, 
Gij waart de acculader van ons geestelijk 
leven. 
Zij, die aan deze cursus hun beste krach
ten gewijd hebben, zullen onuitwisbaar 
in onze herinnering blijven voortleven. 
Moge deze cursus, die schuchter zijn in
trede te Boxtel gedaan heeft, ieder jaar 
;ian rijpheid toenemen en uitgroeien tot 
'n machtig bolwerk van mannelijk ge
loofsbesef. 

P. 

Zie zo, de Godsdienstcursus voor 18-
jarigen zit er weer op. Wat hoor ik vra
gen, wat is dat voor een cursus? 
Nu dat diende U eigenlijk te weten. Het 
is 'n cursus waarbij de jongens van 18 

...--..,.,..., Mede namens mijn ouders 
en broer betuig ik mijn 

hartelijke dank aan H.H. Gees
telijken, Kath. Thuisfront, R. 
K. Gildenbondsharmonie, Bil
jartclub, ook aan mijn familie, 
vrienden en kennissen, voor 
alle blijken van belangstelling, 
de vele bloemen, en vooral 
ook mijn hartelijke dank aan 
de buurtbewoners voor het
mooie cadeau dat ik mocht 
ontvangen bij mijn terug)ceer 
uit Indonesië. 

Te koop gevraagd: ouderwet
se bruine mahoniehouten stoe
len en leunstoelen met snij
werk in rugleuning, geen an
tiek, door A. van den Bergh, 
Koopman, Diepstraat 's Her
togenbosch. 

Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan 

Sold. JAN VOETS, 
Hertogenstraat 20. 

Ondergetekende deelt mede, 
dat hij wegens ziekte genood
zaakt is het agentschap van de 
diverse dag- en weekbladen 
over te dragen. De bezorging 
zal voortaan geschieden door 
W. Heesbeen Jr. Maastrichtse
straat 21. H. v. Roosmalen 

Gevraagd: een R.K. Keuken
meisje en een Tweede Meisje. 
Liefst twee zusjes. Den Eiken
horst, tegenover St. Charles, 
Rij�weg Vught-Boxtel. Brie
ven aan ir. Henket, post Esch. 

Te koop: 1-persoons ledikant 
met bed en matras. Deken de 
Wijsstraat 8. 

Te koop: een partij prima 
dekstro. M. van den Berk, 
Nergena 11a. 

Te koop: een drachtige zeug, 
15 weken drachtig, 2e worp. J. 
Hendriks, Kasteren B 28, 
Liempde. 

Woningruil. Heb huis met 
stuk land in Mijlstraat, huur 
f 2,80, wil ruilen met ander of 
nieuw huis. Brieven onder no. 
50, Molenstraat 19. 

Te koop: i.z.g. st. z. herenrij
wiel. Bevr. Kerkstraat 1. 

Te koop: een vlag met wim
pel, in goede staat, 180 bij 3,25 
m, een moderne vlag 1,20 bij 
2.20 m, beide met stok. Te 
bevragen bij C. Nouwens, 
Breukelsestraat 59. 

Te koop: kalfkoe, 4de kalf, 
bijna aan telling, en een wei
dekalf,· T.B.C.-vrij. A. de Rooij 
Vorst 21 B. 

Net Dagmeisjes b.z.a. voor 4 Te koop bij P. v. 
of 5 dagen per week. Bevra- Schijndelsedijk 1 1, 
gen: Molenstraat 19. kens N.L. 

d. Made, 
Driftvar-

Gevraagd: wegens f;milieom
standigheden der tegenwoordi
ge, Net Meisje, goed kunnen
de werken, in gezin met kin
deren. Goed loon en goede 
behandeling. Mevr. ter Meu
len, J. P. Coenstraat 5, Til
burg. Inlichtingen te verkrij
gen bij v. Bussel, Kalksheu
vel 35. 

Een partij paardenmest te 
koop bij M. van der Meijden, 
Kolenhandel, Fellenoord 6. 

Gevraagd: Net R.K. Dag
meisje. M. W. van de Weide 
"Het Zuivelhuis", Stationstr. 2 

Werkster gevraàgd voor 2 
halve dagen in de week. H. v. 
d. Eerden, Rijksweg 1. 

Werkster gevraagd voor twee 
dagen per week. Café Geeris, 
Markt 22. 

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

Te koop: een toom zware big
gen bij A. v. Erp, Luissel 7 A. 

R. K. BOERENBOND 
BOXTEL 

Inning contributie 19 51 
Dinsdag 3 April van '.2 - 6 uur 
n.m. te Lennisheuvel in Café 
De Louw. 
Woensdag 4 April van '.2 - 4 
uur n.m. bij A. Schoenmakers, 
Munsel. 
Woensdag 4 April van 5 -: 7 
uur n.m. bij H. Dollevoet, 
Eindhovenseweg. 
Donderdag 5 April van '.2 - 4 
uur n.m. bij C. v. d. Aker, 
Oude Ketting. 
Donderdag 5 April van 5 - 7 
uur n.m. bij P. v. d. Meijden, 
Luissel. 
Vrijdag 6 April van '.2- 6 uur 
n.m. Pakhuis Boerenbond.

van de R.K. T abaksbewerkersbond 

"St. Willibrordus", afd. Boxtel, zal het 

bestuur Zondag I April van 12 lot I uur 

een receptie houden in "De Ark" 

Gevestigd te Liempde. 

P.J. M. Batenburg 
ARTS 

Spreekuur 's middags 1 - 2 uur 
's avonds 6.30 - 7 uur 

behalve Zaterdags 
Ingang wachtkamer en 

apotheek aan :z:ijkant huis. 

Werktuigen Coöp. 
Maandag '.2 April om half 8 

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

bij H. v. Rooij. 
Opening, Notulen, Afrekenen, 
Opzetstukken en Vorentrek
kers. Bespreking Insileren. 

BELANGRIJKE 

VERGADERING 

van de 

Varkensfokver. N.L. 
op DINSDAG 3 APRIL om 
7.30 uur n.m. bij H. van Rooij.
Bespreking fokdag 1951, her
ziening dekgeld en verdere 
mededelingen Gelegenheid tot 
opgave voor deelneming aan 
de fokdag. Kaarten en dekbe
wijzen medebrengen ter ver
gadering. 
Secr. A. v. d. Pasch, Tongeren 

Spaart Uw Schoenen, 
KOOPT SANDALEN! 

CHAUFFEUR revraagd Wij hebbe� de PRIMA

voor Bedrijfsauto'• Savo sandaal 
Moet strikt eerlijk en b�• in alle maten reeds voortrouwbaar zijn. Kennis van 
wegen en montage strekt tot radig, in bruin en beige 
aanbeveling. 
lirieven net opgave van ver• Schoenhandel Heymans langd salaris, leeftijd enz. 
onder nr 98, Molenstraat 19 .

. BREUKELSESTRAAT 63 

Kleine zakenman V RA A GT 
TER LEEN voor de tijd van 
e_en jaar 

1000 gld. 
tegen in overeenstemming vast 
te stellen rente, en maande
lijkse aflossing. Referenties 
omtrent betrouwbaarheid ter 
beschikking. Brieven onder no. 
53, Molenstraat 19, waar ook 
inlichtinaen worden verstrekt. 

Accountantskantoor van 
H. CUPPEN

Lid: h�erl. &enootschap ,. Acceunflnts 
Lid : 8111d ,11 Bel11tlngcon1ulenten 

Den Bosch 

Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 

Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 

BELASTINGZAKEN 

jaar op gezellige en begrijpelijke manier 
les krijgen in godsdienst. In hoofdzaak 
komt het hierop neer dat men onder
wezen wordt in de problemen van het 
leven, waarvan wij nog maar steeds veel 
te weinig weten. Tevens bestond er ge
legenheid met onze moeilijkheden voor 
Je dag te komen, om deze dan te laten 
beantwoorden door kapelaan Visschers. 
Dikwijls ook werd er over sommige pro
blemen gedebatteerd. 
Men leerde zo het standpunt van andere 
kennen en waarderen. 
Wij kwamen allèmaal uit verschillende 
millicus, wat de omgang dikwijls wel 
bevorderde 
Wij gingen graag naar de zeer leerzame 
lessen, en hopen dat volgende jaar, bij 
de 2e cursus, dieper op de problemen 
ingegaan zal worden. 
Wij danken kapelaan Visschers evenals 
Dokter Margry hartelijk voor hun werk. 
Voorts nog mijnheer Pastoor Besouw, 
de Eerw. Zusters en fam. van de Hoo
gen, die ons de lokaliteit beschikbaar 
stelden en zorgden dat deze altijd in or
de en warm was. 

Voor de Landbouwers 
EERSTE BERICHT COLORADO-

KEVER-BESTRIJDING 1951. 
Na uitvoerig overleg tussen de Planten 
ziektekundige Dienst en de Stichting 
voor de Landbouw zal de bestrijding 
van de coloradokever dit jaar door deze 
instanties in onderling overleg worden 
geregeld. In het bijzonder zullen de dis
trictscommissies van de Stichting voor 
de Landbouw hierbij een actieve rol 
spelen en fungeren als schakel tussen de 
controleurs van de Plantenziektenkun
dige Dienst en de verbouwers van aard
appelen. Evenals vorige jaren berust de 
bestrijding op artikel 2 van de Colorado
keverwet (z.g.n. verdelgingsplicht), lui
dende: ,,Elk gebruiker van een perceel, 
waarop zich coloradokevers bevinden, is 
verplicht deze zo goed mogelijk te ver
delgen". 
Waar de bestrijding niet op tijd of on
voldoende wordt uitgevoerd, zal de dis
trictscommissie alle beschikbare midde
len aanwenden om alsnog te bereiken, 
dat de verdelging van het schadelijke 
insect plaats heeft, voordat dit met het 
oog op de ontwikkeling der larven of 
kevers te laat is. Er wordt verwacht, dat 
daardoor minder tot verbalisering be
hoeft te worden overgegaan. De Planten
ziektenkundige Dienst zal ook dit jaar 
in het algemeen geen individuele ,vaar
schuwingen geven. Bij grove nalatigheid
zal direct proces-verbaal worden opge
maakt. Men zorge dus voor een afdoen
de bestrijding. 
De vorming van spuitcombinaties of 
-coöperaties kan zeer bevorderlijk zijn 
voor een afdoende bestrijding van de 
coloradokever. Alle pogingen daartoe 
kunnen op volledige steun en medewer
king van bovengenoemde instanties 
rekenen. 

De loonbelastingkaart 1951 

voor huispersoneel. 
Met de wijziging van de loonbelasting 
voor huispersoneel - hieronder te ver
staan dienstbode, werkster, huishoudster 
en dergelijken - is ook de regeling van 
de belastingheffing belangrijk vereen
voudigd en de loonbelastingkaart dien
overeenkomstig gewijzigd. Hierbij is re
kening gehouden met de mogelijkheid 
dat in de loop van het jaar het loon ver
anderd en nieuw of meer personeel in 
dienst treedt, waarvan op de kaart dan 
aantekening wordt gemaakt door de 
werkgever. 
De op de voorzijde der kaart voorko
mende toelichting volgende is de admini
strering van de loonbelasting voor ieder
een heel eenvoudig. 
Voor de vaststelling van het periodieke 
belastingbedrag behoeft geen rekening 
meer gehouden te worden met een norm 
voor maaltijden. De waarde van de kost 
valt buiten de belonigsberekening. 
Van de bij de belastingkaart toegezon
den loonbelastingstabel leest men het 
achter de loonbedragen gestelde belas
ting bedrag af, zoals dit per dag, week 
of maand wordt uitbetaald, en brengt dat 
bedrag der belasting in het laatste vakje 
van rubriek A. 
Veranderingen van loon, dienstverhou
ding of toegestane vermindering worden 
aangebracht in het laatste vakje van ru
briek B en in de vakjes van de rubrie
ken C en D heeft de notitie plaats van 

�ae belastingafdracht respectievelijk over 
het 1 e en 2e halfjaar aan de belasting
dienst. 
Ten overvloede zij nog vermeld, da·t per
soneel dat doorgaans op niet meer dan 
twee dagen per week komt werken bui
ten beschouwing blijft. 

Er is weer een "vijfde colonne"! 
Bevoegde autoriteiten in Nederland be
schikken op dit ogenblik over volledige 
gegevens inzake de activiteit van een 
,,vijfde colonne". 
Reeds lang was bekend, dat ook in ons 
land leden van een politieke organisatie 
geoefend werden in gebruik van wape
nen. Verscheidene sabotagedaden zou
den, naar werd aangenomen, het werk 
kunnen zijn van staatsgevaarlijke ele
menten. Spionnage ten gunste van een 
vreemde mogendheid werd kennelijk be
dreven door landgenoten van één poli
tieke kleur. 
Na lange maanden van onderzoek zijn 
tenslotte volledige rapporten opgesteld 
over een ondergrondse organisatie, waar
vaia.ethans ook de leiders bekend zijn. 
Verscheidene bekende persoonlijkheden 
komen voor in dit rapport. Een beroemd 
man bijvoorbeeld staat te boek als een 
der commandanten ..... . 
Deze geheime organisatie, die nog niet 
is' opgerold, beschikt onder meer over 
een afdeling, welke • het "verzetswerk" 
weer ter hand heeft ·genomen en reeds 
de nodige gegevens registreerde; een af-

deling "liquidatie", welke pottenkijkers 
en tegenstanders uit de weg moet rui
men; een sabotageploeg; afdelingen pro
paganda en distributie (van wapens?) 
enz., enz. 
Over het hoogst geheime spionnagewerk 
tast men nog in het duister, maar aange
nomen wordt, dat een aantal mensen 
heeft zorg te dragen voor het bijeen
brengen der antecedenten van alle· ,,ver
dachte personen" en belangrijke gege
vens op het gebied van de nederlandse 
bewapening, de anti-communistische or
ganisaties en dergelijke. 
Wel is reeds bekend geworden, wie de 
leiding heeft in het nederlandse "polit
bureau", een orgaan van de Kominform 
dus. 
Het staat te bezien, of en wanneer vol
doende bewijzen verzameld kunnen wor
den tegen de thans bekende personen en 
maatregelen tegen deze gevaarlijke acti
viteit zijn te ondernemen. 
(Nadruk verboden). P. B. 

Wegens het schouderlapje 
was Driek strafbaar. 

De rechter had Driek al eens met een 
scheef oog bezien toen die een paar jaar 
geleden in een brooddronken bui een 
straatlantaarn had stukgegooid. Sindsdien 
had de verdachte zich ontwikkeld tot 
een gezonde blozende boerenjongen, die 
onrustig in het verdachtenbankje heen en 
weer schuifelde, terwijl de schone boord 
hem diep in de verbrande nek sneed. 
,,Aha, • daar hebben we onze generaal" 
deed de officier opgewekt. Maar Driek 
zweeg. ,,En nog recidivist ook!" riep de 
rechter toornig. ,,Je schijnt van plan te 
zijn om de paar jaar hier te komen. 
Maar dat zal niet gaan manneke! Als jij 
je niet aan de wet kunt houden, dan zul
len we je dat wel Ieren! In dat gebouw 
hierachter, met die tralies is nog plaats 
genoeg voor mensen als jij!" 
Driek begon nu eeri weinig door de 
knieën te zakken. ,,Rechter", stamelde 
�ij, ,,'t '�,as niet zo erg l:,edoeld ...... 
,kke ...... 
De rechter zag zijn verlegenheid en 
schakelde een versnelling terug. Per slot 
van rekening was Driek een kind in de 
�•sdaad, ondanks die aantekening op 
het strafregister. 
Hij stond hier terecht omdat hij met 
een tweedehands militaire blouse had 
rondgelopen. Die stond hem zo robust, 
dacht hij, en trots flaneerde hij ermee 
door het dorp. Tot hij tegen de lamp 
liep. Want op de schouders van de 
blouse zat zo'n donker lapje met de let
ters "A.A.T." en dat mag niet. Iemand 
mag zo maar niet in een militair uni
form lopen. En dat lapje is nou net wat 
van zo'n blouse een unifom1 maakt. 
Driek moest de blouse uittrekken, die in 
beslag genomen, verpakt en secuur ver
zegeld werd. In zijn borstrok fietste hij 
naar huis. Als een geknakt man. Want 
hij voelde hoe tegelijk met de blouse 
zijn ch.1rme in beslag was genomen. 

* * *

Een paar weken later kreeg hij het be
kende blauwe kattebelletje van het 
openbaar ministerie thuis. ,,Wegens het 
opzettelijk dragen op een militaire veld
blouse van de onderscheidingstekenen 
van de Aan- en Afvoertroepen van de 
Koninklijke Landmacht, welk ambt hij 
niet bekleedde". In dit land is een mens 
een misdadiger voordat hij het in de 
gaten heeft. 
,,'t Was mijn onbewust dat 't niet 
mocht", stotterde hfj. Maar de rechter 
maakte hem de zaak duidelijk: de blouse 
was wel rechtmatig gekocht, namelijk 
van een opkoper die op zijn beurt het 
afgekeurde ding voor êen krats van va
dertje Staat had overgenomen. De 
Staa_t draagt geen afgekeurde dingen, 
dat 1s bekend. Maar die A.A.T.-lapjes op 
de schouders, die deden 't hem. Die had 
Driek niet mogen dragen. ,,En die vond 
ik nou net 't mooiste", klaagde hij 
ernstig. 
,,'t Beste is deze verdachte maar een 
paar jaar onder dienst te sturen" meen
de de officier. Maar deze verdachte 
voelde daar bar we1mg voor. Toen 
maakte de rechter er maar vijf gulden 
boete van. Met teruggave van de blouse. 
Onder toezicht van de Parketwacht 
moest Driek er de A.A.T.-lapjes afpeu
teren. Anders zou hij op de stoep al 
weer in overtreding zijn. 't Ging niet erg 
handig maar 't lukte toch. De opper gaf 
hem nog een kop koffie en een cigaret 
en wat later fietste Driek opgelucht huis
toe. Met zijn overhemd en de schone 
boord in een oude krant en de herkre
gen veldblouse om' de mannelijke leden. 
En dat voor vijf gulden . .... . 

W. H. H. 

u w.eAt qelaA?
* 

Fortuna kan U 

er mee zegenen! 

* 

U hebt een goede kans. 
* 

Neemt ze waar en 
koopt een lot in de 
* 

AFRIKA LOTERIJ 
van de Witte Paters 

* 

Voor één g u I d e n  zijn de 
loten verkrijgbaar bij 

BRABANTS CENTRUM 
Molenstraat 19 

• 

' 

' -



7 smaken 
per pakje 1 8 cent 

CHOC. 

PUDDING 

per 1 00 grem : 

25 et 
27 et 
26 et 

Schuim 26 et 
Melk-Caramels28 et 
Pepermunt p. r. 1 7 et 
Vruchtenrol 1 0 et 

a)-a

VERGADERING 

Boxtelse Winkeliers-vereniging 
op Woensdag 4 April a.s. In Hotel 

A. Bekkers1 Stationsplein om 8 u. precies

1 Opening 
2 Bespreking voorontwerp,Reglement 
3 Bestuursverkiezing 
4 Pinkster Verkoop,actie 
5 Rondvraag 
6 Sluiting 

Wind ... Hagel... Sneeuw en Regen 

met Wit�en' .s J{eq,e,nAted.ûtq, 
KUNT U ER TEGEN ..... l! 

Een ruime sortering vindt U in 

Damesregen mantels 
exclusieve modellen 
in moderne tinten 

Heren regenjassen 
degelijk en absoluut 
waterdicht 

vanaf 

vanaf 

Kinderregenkleding 

23.50 

42.50 

Cäpe's 

Manteltjes 

Jasjes 

• vanaf 11 _50

vanaf 14.25

vanaf 14.50

F. J. WITTEVEEN - Boxtel 
Ziet onze speciale Regenkleding,etalage ! 

ZIE IK DAT GOED! 

P rij s v e r I a g i n g 

van Wollen en Katoenen Garens? 
WEL JA! ... WAAROM NIET! 
Onderstaande prijzen zijn echter alleen 
geldig van 30 MAART t.e.m. 12 APRIL 

Prachtige babywol in wit en zalm v. 3.50 voor 3.30 
Zeer zachte " in rose en bleu v. 3.98 voor 3.75 
Krimpvrije jaegerwol . . . . v. 3.30 voor 3.1 5 

Mooie fantasiewol in alle kleuren v. 3.20 voor 3. 1 0 
Gekleurde breikatoen, 
alleen bleu, licht groen en geel v. 1.35 voor 1.1 5 
Ongebleekte breikatoen . . . v. 1.25 voor 1,05 

ALLES 100 GRAM KNOTTEN 
Ziet de kleuren en kwaliteiten in onze etalage 

Profiteert van deze lage prijzen 

J. M. v. Geel::de Koning
ST ATIONSTRAA T 22a 

K.V.P.
a fd. B oxt e l  

p MAANDAG 2 APRIL a.s. 
8 uur in 11DE ARK11 een 

Huishoudelijke Vergadering 
Verkiezing Secretarie, Pennlngmeeeter, 

Commieearl• 

Tevens treedt hier als spreker op de Wel Ed. Gestr. Heer 

H. H. v an der Zande uit Eersel 
LID VAN DE TWEEDE KAMER 

ONDERWERP: 

Het Parlementaire werk 
I n  d e  afgelopen jaren 

Eventuele candidaten voor diverse functies kunnen tot 
de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden 

ingediend 
TOEGANKELIJK VOOR LEDEN 

EN NIET-LEDEN 

NOTARIS P. MERTENS te BOXTEL 
zal aldaar op DONDERDAG 5 APRIL 1951 voorm. 10 uur 
voor en ten huize van de Heer F. van Heesch. Molenstr. 30 

OM CONTANT GELD PUBLIEK VERKOPEN: 
noten linnenkast en penantkastje, massief eiken • schrijftafel, 
eiken uittrektafel, tafels, waarvan een met granieten blad, 
stoelen, 2 fauteuils, bloemtafels, schilderijen en lijsten, 3 leu
ningstoelen, staand klokje met eiken lusters, 2 kroonlampen, 
een zijden kap, luidspreker, haardkachel, vulkachel, fornuis, 
kolenkitten, 2-persoons eiken ledikant, 1-persoons ijzeren 
ledikant met matras, wastafels, nachtkastjes, kapstok, kap
stokkleed, 2-persoons veren schudbed met peluw, 2-persoons 
kapokbed met peluw, dekens, kussens, lopers, matten, kruis
beelden, boekenrek, bloembak, koperen- en diverse andere 
wandborden, beelden, weckketel, weckglazen (leeg en ge
vuld), 3 Keulse potten, 2-pits petroleumstel, strijkplank, was
teilen, gieter, emmers, grote en kleine ladders, dito trappen, 
handwagen, 2 kruiwagens, een partij planken, schragen, kalk
lesbak, kalkzeef, partij zwemstenen en oude stenen, dakpan
nen en tegels, gresbuizen, stijgertouw, spanzaag, slijpsteen, 
tuin-, metsel- en timmergereedschap en een partij brandhout 
en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. 

Bezichtiging een uur voor de verkoping. 

Luxe Autoverhuur 
M. v.d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269

Ook voor Trouwpartijen en Dooprijden

Barak-Wedstrijd 
Zondag 8 1 Zaterdag 14 en Zondag 15 April 
bij JOS. v. d. MEIJDEN 1 SPOORSTRAAT 

DEELNAME VRIJ VOOR IEDEREEN 

Hieraan zijn verbonden 3 prijzen 
ter waarde van f 20 .• , f 15.- en f 10.

Einde wedstrijd Zondag 15 April 8 uur n.m. 

WEEK RECLAME 

Vrijdag en Zaterdag a.s. 30 en 31 Maart 

Karpetten en lopers 
Schoonmaak artikelen 

TEGEN 

NU nog zeer lage prijzen

Holtap 
aan twee kanten te gebruiken 
180 X U0 cm 
205 X 275 cm 
245 X 310 cm 

Wollen Bouclé Lopers 
solied voor gang en trap 

50 cm breed 
70 cm breed 

Pluche Lopers 
Perzische dessins 

50 cm breed 
70 cm bree<;l 

per meter 

" ,, 

per meter 

,, ,, 

Moquette Lopers 

87.50 
117.SO
159.50

6.45 
11.75 

8.95 
H.45

Nieuw dessin, 

50 cm breed 

zware kwaliteit 

per meter 
70 cm breed " " 

VOOR IETS APARTS N�AR ..... 

J-J.W.� 
\.. 

WONINGINRICHTING 

16.90 
23.75 

S,OLEX 
MODEL 1951 

* 

Bij tegenwind of helling 
me13trappen overbodig 

compleet f 392.50

UIT VOORRAAD LEVERBAAR 

* 

,,Ve 1_,aoodet'' 
P. C. VAN GOOL

RECHTERSTRAAT 46 BOXTEL 

p O u Iet f 1. 2 0 per ½ kg Ook verkrijgbaar op gemakkelijke
be tal i ngsvoorwaa rden 

B ij de Slagers v.:a:..:.n:......::B:.:o:.:x:.:t:.:e:.:.1 __ 2.=•-================! 

Met Uw pijnlijke voeten 
Vanssdiool 

Jo v. 6rinsven-v, Summeren 
MARKT15 
Medisch Gedipl. Voeherzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

GAAS 
per 50 m. 

180 cm hoog . f 34,50 
150 cm hoog . f 28,50, 
100 cm hoog . f 19,,00 
60 cm hoog . f 14,50 

KUIKEN GAAS, 
100 cm hoog . , . f 32,50 , 
45 cm hoog . . . f 16,50 

VOCELGAAS 
100 cm hoog . f 1,40 p. m. 
60 cm hoog . f 0,82 p. m. 
Isolatoren met spijker en 
leertje 14 cent per stuk. 

PUNTDRAAD 
GLADDRAAQ\ 

Cultivators . . .. f 105, -
Weidesleep . , . f 55, -
Schoffelmach.ientjes f 22, -

Levert onderdelen voor alle 
merken landbouwmachines. 

H. HAZEN BERG
Eindhovenseweg 43 - Boxtel

Eduard Grijsbach � Boxtel 
Nationaal en Internationaal gediplomeerd 
Lid van de Kath. Bond van Dansleraren 
Kerkelijk en Koninklijk goedgekeurd 

In de gezellige en intieme achterzaal van 

"HOTEL RICHE" te BOXTEL 
organiseren wij een 

Voorjaarsdanscursus 
Wij geven een cursus voor: 
Beginnelingen van 7 • 8.30 uur 
Gevorderden van 8.30 • 10 uur 

Aanvang der cursus ZATERDAG 7 APRIL a.s. 

Inschrijvingen en inlich, 
tingen dagelijks. in Hotel 
Riche. 
Persoonlijke inschrijving 
bij de leraar op Dinsdag 
3 April van 7-10 uur. 
Wij onderwiji:en Moderne, 
en Oude dansen, Latijnse 
en Amerikaanse dansen, 
Volksdansen, Revue,, Tap, 
en Toneeldansen. 

Gedurende één week slechts
kunt U profiteren van deze 
nieuwe zending uitzonderlijke
kwaliteit textiel tegen VOOR
SEIZOEN-prijzen. 

Nachthemden 
schitterende lingerie 9.75 7.90 

Herenpyama's 
in zephyr. elfen- en 
gestreept dessin 17.50 J2" 9S

Dam•spyama's 
fraaie collectie effen 

J'• 9,r 
lingerie (zephyr) 13.50 ,&. � 

. en hoger 

l'antasieschorten 
in vijf kleuren 

"UNIQUE" 2.95 

"FAVORITA" 3.95

extra grote maat. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen Toonaangevend onderwijs - Succes verzekerd 

xtra wijd, met twee zakken. 
rima afwerking 5.75 

.Japonschorlen 
met ritssluiting en élastische 
taille in de maten 42 tot 56., 
met een lengte van 1.25 m 
In vijf-kleurige dessins. Dit 
alles in één verkoopprijs. 

AH PUDDING 
MET SUIKER 

2 pak à 100gr. 2 g 
van 32 voor . . et 

Heerlijke 
CO BO-SPRITS 
250 gram 55 
van 68 voor . . et 

Spaart de prachtige Cinderella (Assepoester)•pl.aatjes verpakt in Albert Heijn's .artikelen 

't Js weer 

WiHe 
Serveerschorlen 

J.ts

'·" 

Witte Verpleegsters 
schorten, van uitstekende

kwaliteit. 6.59

,,IN DEN OOIEVAAR'' 

KOFFIE 
EN THEE 

"Land van 
Belofte" 

r---
1 Hou:: o 

-------- ;:==============================::; 

7 
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Parochie=Retraite 

Goede dag! Dames en Heren! Ja, u 
spreekt met de paters van de Parochie
Retraite. U hebt zeker wel 's gehoord, 
dat er velen van elke stand naar een 
Retraitehuis gaan. Is U misschien ook 
al 's in Loyola in Vught geweest! Dan 
weet U al, wat 'n retraite is. We zou
den niets· liever willen, dan dat allen, 
zonder uitzondering, arm en rijk, aan 
zulk 'n retraite konden deelnemen. 
Want iedereen, die er geweest is, zegt: 
,,Het zijn heerlijke, onvergetelijke da
gen". Doch, omdat arbeid en huiselijke 
omstandigheden, meestal beletten om er 
aan deel te nemen, daarom willen we 
dit gemis voor U aanvullen door de pa
rochie-Retraite. We hebben de retraite
weken georganiseerd, waarin we de gods
dienstige levensvragen uiteenzetten. 
Reeds werd dit werk in vele parochies 
gedaan. We willen de goeden bevestigen, 
de zwakken sterken, de zoekenden en 
dwalenden voorlichten, aan allen de rij
ke genaden van God brengen, en vrede 
en geluk in uw zielen helpen bewaren. 

U begrijpt ook best, dat retraite is: ziele
werk,. heiligingswerk, bekeringswerk. 

Ja, dat begrijpt U toch wel? En dat is 
l!U juist het werk van de H. Geest. 

Hoe mooi valt nu de Parochie-Retraite 
in de ·Paastijd en Pinkstertijd. Christus' 
verlossingswerk moet nu zijn voltooiing 
krijgen in ons zieleleven, door de wer
king van de H. Geest. Dat kunnen we 
zo prachtig beschreven zien, in de Han
delingen van de Apostelen, waar ons 
't eerste Pinksterfeest wordt verteld. 

Toen werd 't aanschijn van de aarde 
vernieuwd, door de H. Geest! 

Het is dus duidelijk: Nu we hier in Box
tel 'n Parochie-Retraite gaan houden, nu 
moeten we allen de Noveen bidden, als 
voorbereiding tot 't welslagen van de 
Parochie-Retraite. 

En nu hebben wij een voorstel: We gaan 
allemaal voor elkaar, minstens twee van 
de zeven gaven vragen: de gave van 
Raad, om te weten, wat en hoe we moe
ten doen, en de gave van Sterkte, om 
dat te volbrengen. 
Dat gaat dus één gebedsactie worden, 
van allen voor allen. Dit gebed schenke 
ons Gods zegen! Want aan Gods zegen 
is alles gelegen. 

Zo zal de Parochie-Retraite voor 100% 
slagen. 

De Paters v. d. Parochie-Retraite 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Beloken Pasen, 11 April 1951 

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 gel. H. Mis voor 
de over!. fam. v. d. Vorst; z. a. gel. H. 
Mis voor Petronella Smulders v. d. Meij
den; om kwart voor 8 voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
z.a. gel. H. Mis voor Petronella v. d.
Donk-v. d. Coevering v.w. de kinderen;
om 9 uur gel. H. Mis uit dankbaarheid
bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van de Tabaksbewerkersbond; z.a. gel.
jrgt. voor Johannes v. d. Meijden; om
half 1 t de Hoogmis, gez. gef. jrgt. voor
Laurentius v. Lieshout.
Na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter
verering worden uitgesteld in de H.
Bloedkapel.
De propagandisten van de Congregatie
worden verzocht het blaadje "Ave Ma
ria" af te halen in de sacristie.
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 mildda
digheid van de gelovigen wordt aanbe
volen. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
Maandagavond is het Mariacongregatie.
Donderdagavond kwart voor 8 KA. in
het zaaltje op de Burgakker.
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
Vrijdag te Vrijdag van de maand, om
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H.

Hart, waaronder alg. H. Communie voor
de leden van de Bond van 't H. Hart.
Vrijdagavond om 7 uur Lof ter ere van
het H. Hart.
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
De gelovigen die van de verzachtingen
in de vastenwet hebben gebruikt ge
maakt, worden verzocht het zuivelgeld,
25 cent, hiervoor te storten in de offer
bus achter in de kerk.
Vandaag eindigt de Paastijd. Alleen voor
de zieken duurt de Paastijd nog voort
tot en met Drievuldigheidszondag, 20
Mei.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Michaël van der Meijden; z. a. gel.
mndst. voor Adriana Verspaandonk
Hendrikx, om half 8 gel. jrgt voor Har
rie v. d. Wetering, Jacoba v. d. Wete
ringring-Jansen; z.a. gel. jrgt. voor Bar
bara v. d. Heuvel-v. d. Biggelaar; H.
Hart-altaar gel. H. Mis voor Hendrica
de Bresser-v. d. Loo v.w. de kinderen en
kleinkinderen; om half 9 gef. gez. jrgt.
voor Maria Cordewinders. Hedenavond •
om half 8 Congregatie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.

voor Anna v. d. Meijden-v. d. Ven; z. a. 
gel. jrgt. voor Marinus van Diessen; om 
half 8 gef. gel. jrgt. voor Cornelis Be
vers; z.a. gel. jrgt. voor Cornelis v. d. 
Ven en Anna de hsvr" H. Hartaltaar gel. 
H. Mis uit dankbaarheid; om half .9 gez.
H. Mis voor Gerardus Prick.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Hendrik Verberne; z.a. gel.
jrgt. voor Adriana Konings-v. d. Braak;
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Hendricus
v. d. Sande; om half 8 gef. gel. jrgt. voor
Jacobus Verhagen; z.a. gel. H. Mis voor
Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Petrus v. d.
Vel den; Bloedkapel gel. H. Mis ter ere
van de H. Gerardus; om half 9 gel. jrgt.
voor Petrus Martinus Voets; z.a. gel. H.
Mis voor Hendricus van Eyk.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.,
mndst. voor Dina v. d. Brand-de Bever;
z.a. gel. jrgt. voor Willibrordus Konings;
om half 8 gel. mndst. voor Wilhelmina
Schellekens-v. d. Ven; z.a. gel. mndst.
voor Johanna Glaudemans-Dankers; H.
Hartalt. gel. H. Mis voor Johannes Jac.
v. Kempen; om half 9 gef. P-ez. jrgt. voor
Maria de Werd; z.a. gel. H. Mis voor
Petrus van Veggel. Hedenavond om 7
uur Lof met rozenhoedje, waarna gele
t1enheid om te biechten tot 8 uur, van
wege de te Vrijdag.
VRIJDAG: te Vrijdag van de maand;
om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Eli
sabeth Leermakers; z.a. gel\ jrgt voor
Cornelis v. d. Loo; om half 8 gel. H.
Mis ter ere van het H. Hart, waaronder
alg. H. Communie voor de leden van de
Bond van het H. Hart; z.a. gel. mndst.
voor Petrus Ghijssens; H. Hart-altaar
gel. H. Mis voor Antonius Schellen; om
half 9 gef. gez. jrgt voor Maria Leerma
kers. Hedenavond om 7 uur Lof ter ere
van het H. Hart.
ZATERDAG: Priesterzaterdag én te Za
terdag van de maand; om kwart voor 
7 gez. mndst. voor Petrus Ghijssens; z.a. 
gel. jrgt. voor Antonius Schellen; H.

Hartaltaar gel. jrgt. voor Johannes van 
der Loo; om half 8 gef. gel. jrgt. voor 
Jan van Moons; z. a. gel. H. Mis voor 
Henricus Prick; om half 9 gef. gez. jrgt. 
voor Josef Petrus van der Meyden. 
Gelegenheid om te biechten van half 3 
tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen. Johannes Vullings 
geb. te Haps en won. in deze parochie 
en Anna Maria Klampers geb. en won. 
te Oirschot (par. H. Bernadette); Leo
nardus van de Laak, geb. en won. in 
deze parochie en Johanna Adriana van 
de Ven geb. en won. te Schijndel (H. 
Servatius) waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt. 
Antonius Mart. Meeuwis uit Oorschot 
en Johanna van der Steen, gewoond heb
bende in deze parochie; Johannes Smits 
geb. te De Eerde en won. in deze paro
chie en Maria Catharina v. d. Loo uit 

Liempde, waarvan heden de 3de afkon
diging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastpor bekend te maken. 

Vandaag, Beloken Pasen, begint 
de Parochie-Retraite. In alle H. 
Missen zullen de Paters van de 
retraite een predicatie houden en 
in de week na Beloken Pasen zul
len ze huisbezoek doen in de wij
ken van de 1 e groep, voor wie de 
week daarop de retraite wordt 
gehouden in het Verenigingsge
bouw op de Burgakker. 
Foldertjes zijn huis aan huis ver
spreid. Leest ze aandachtig en 
kijkt wanneer voor U de beurt 
begint. Bij eventuele verhinde
ring bespreekt dat met de Paters. 
Wij verzoeken alle Parochianen 
vurig te bidden voor het welsla
gen van de retraite. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Beloken Pasen. 1 April 1951. 
Vandaag gaat de eerste schaal voor de 
R.K Militaire Verenigingen; de tweede
voor de Bijzondere Noden. De Hoogmis
is vandaag met volkszang.
Vanavond is het om zeven uur Lof voor
onze parochianen in het buitenland en
voor het behoud van de vrede.
Maandag wordt gevierd de feestdag van
0. L. Vrouw Boodschap, verplaatst van
25 Maart.
Dinsdag wordt gevierd de feestdag van
de H. Jozef, verplaatst van 19 Maart.
Donderdag gelegenheid om te biechten
onder de H.H. Missen en des avonds
van 6-7 uur.
Vrijdag: Eerste Vrijdag der maand. Om
kw_art voor zeven de pl. H. Mis ter ere
van het H. Hart. Des middags om half 4
Lof voor de schoolkinderen, des avonds •
om half 8 Lof met Toewijding aan het
H. Hart.
Zaterdag is het priester-Zaterdag. Na de
H.H. Missen wordt het gebed voor de
priesters gebeden.
Zij die het ZUIVELGELD nog niet be
taald hebben, kunnen dit nog doen in
de daarvoor aangewezen offerblok ach
ter in de kerk.
Zoals reeds bekend is begint de Paro
chieretraite voor de eerste groep Maan
dag 9 April. Het zijn de inwoners van de
volgende straten: Baroniestraat, Ons
Doelstraat, Herman Brandstraat, Prins
Bernhardstraat, Pastoor Erasstraat, Paral
lelweg. Bij hen komen deze week de
Eerw. Paters op bezoek.
In de tijd dat deze retraite in onze pa
rochie gehouden wordt is het GEEN H.
Familie, noch voor mannen, noch voor

vrouwen en moeders, noch voor meisjes. 
Wij vragen uw aller gebed voor het 
welslagen dezer grote partchie-retraite. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. tot bij
zondere intentie; 8 uur 1. d. voor over
leden Vader; kwart over 9 1. d. voor An
tonius Mandos-de Koning v.w. H. Fami
lie; half t t HOOGMIS voor Johannes 
van Schijndel v.w. H. Familie. 
In de Wijk-Kapel de "BURCHT": kwart 
over 7 1. d. voor Wouterus van Weert 
v. w. H. Familie; half 9 1. d. voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn der pa
rochianen; kwart voor 10 1. d. voor over
leden Vader.
MAANDAG: 7 uur L j. voor Willem
van den Broek, Johanna v. d. Sande z. e.
en Willem de zoon; Maria-altaar 1. m.
voor Johanna v. d. Ven-v. d. Boogaard;
Familie-altaar 1. j. voor Wilhelmus v.
Kollenburg; kwart voor acht 1. j. voor
Kees van Schaaijk; zijaltaar 1. d. voor
Maria Kurvers-v. Nistelrooij; half 8 1. j.
voor Cornelis Baaijens.
DINSDAG: 7 uur 1. d. uit dankbaarheid;
Maria-altaar 1. m. voor Adrianus van
Kleef; Familie-altaar 1. j. voor Gijsber
dina Verhagen Kusters; kwart voor 8 1.
j. voor Antoon v. d. Wetering en Jaco
b_a Jansen i.e.; zijalt. 1. d. voor Jean
Smeets en Gertrudis v. Halebeek z.e.;
half 9 1. j. voor Franciscus Vlaminks.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor overle
den Moeder, Maria-altaar 1. m. voor Pe
trus Wilhelmus Melis; Familie-altaar 1.
d. voor overleden fam. de Zeeuw:
kwart voor acht 1. d. voor Marinus Jo
sephus v. d. Sande-v. Erp; Maria-altaar
1. d. voor overleden fam. v. Handel-v. d.
Oetelaar; Familie-altaar 1. d. voor Ma
ria v. Esch-v. Dijk v.w. de buurt; half 9
1. m. voor Maria v. W eert-Karssemakers.
DONDERDAG: 7 uur pl. 1. m. voor
Maria de Leijer-Fick: Maria-altaar 1. m.
voor Adriaan Karssemakers; Familie
altaar 1. d. voor overleden ouders v.

WAT IS 
BRABANT'S CENTRUM 

EIGENLIJK WEL WAARD ! 7
Moeder houdt van de plaatselijke 
berichten en, niet te vergeten, de 
burgerlijke stand. 
De belangstelling van vader gaat 
meer naar andere lectuur. 
De meisjes vinden in ons blad ook 
iet§ van hun gading. 
En de jongens "verslinden" de 
sportverslagen en de interessantr 
serie artikelen over de sport. 

DAT ALLES VOOR . 
12 CENT PER WEEK 

Abonneer U daarom op Brabant' s 
Centrum. Het wordt U prompt op 
tijd_ thuisbezorgd. 



Hoorn-Pennings; kwart voor 8 1. d. voor 
Franciscus JaQlen v.w. kleinkinderen; 
Maria-altaar 1. d. voor Jan Johannes v. 
Eindhoven; Familie-altaar 1. d. voor Ge
rardina Scheepens-Smeekens; half 9 1. j. 
voor de heer Josephus v. Son. 
VRIJDAG: KW ART VOOR ZEVEN 
pl. gez. d. voor de leden van de Broe
derschap van het H. Hart; Maria-altaar 
1. m. voor Gerdina Scheepens-Smeekens;
Familie-altaar 1. m. voor de over!. fami
lie v. Hoorn-Pennings; kwart voor 8 1. m.
voor Maria Kurvers-v. Nistelrooij; Ma
ria-altaar 1. m.' voor Johanna Vriens-v.
Handel; Familie-altaar 1. d. voor Wim v.
d. Laak; half 9 I.m. voor Adrianus An
tonius v. d. Sande.
ZATERDAG: 7 uur gef. gez. j. voor
Petrus Baaijens en Catharina v. Strijd
hoven z.e.; Maria-altaar 1. d. voor Ge
rardus v. Rumunt; Familie-altaar 1. d.
voor Lies de Kort-v. d. Elst; kwart voor
8 1. m. voor Wouterus v. Weert-Karsse
makers; Maria-altaar 1. d. voor Antonius
Wagenaars, echtgenote en zonen; Fami•
!ie-altaar 1. j. voor Jan Spierings; half 9
1. d. voor Maria van Beers.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Beloken Pasen. 1 April 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Theodorus v. Houtum. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria v. 
Kasteren. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus v. d. Eerden en Regina de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes v; d. Langenberg. 
VRIJDAG: half 8 eerste Vrijdag: half 8 
jrgt. voor Joannes Vervoort. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
hsvr. en Joannes Vervoort. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Adrianus Klomp 
vanwege de familie. Dinsdag H. Mis 
voor Henricus v. Oorschot. Woensdag 
H. Mis voor Woutherus v. Weert te
Boxtel overleden. Donderdag mndst.
voor Frans v. Logten. Vrijdag mndst.
voor Henricus v. Oorschot. Zaterdag
mndst. voor Marinus v. Grinsven.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Beloken Pasen, 1 April 1951. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; om half 9 voor Joannes WUhel
mus Brands vanwege de kinderen; en 
om 10 uur de hoogmis als pl. gez. jrgt. 
voor Maria Antonia van Beers. 
De eerste schaal gaat vandaag voor de 
R.K. Militaire Tehuizen en de tweede 
voor de Bijzondere Noden. Vandaag kan 
men zijn Zuivelgeld nog offeren in de 
bus achter in de kerk. 
Na de hoogmis vereaderiniz van de leden 
van St. Vincentius in Orion. 
Vanmiddag om half 3 Vesperlof. 

MAANDAG 2 April: om half 8 H. Mis 
voor Gustave Tilman. Des avonds om 8 
uur vergadering van de leden van St. 
Elisabeth in de pastorie. 
DINSDAG: om half 8 jrgt. voor Anto
nius van der Meijden; en om 8 uur H. 
Mis voor Adrianus van der Sloot. 
WOENSDAG: om half 8 H. Mis voor 
Barend Mutsaerts. 
DONDERDAG: om half 8 H. Mis voor 
Adrianus Klomp te Gemonde overleden; 
en om 8 uur voor Maria de Punder
Huige. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de 
maand. Om half 8 pl. gez. H. Mis van 
het H. Hart van Jezus, als gez. mndst. 
voor Adrianus van der Sloot. 
Des avonds om half 8 Lof met Oefeni_ng 
van Eerherstel. 
ZATERDAG: om half 8 H. Mis voor 
Maria Maas-van den Langen berg; en 
om 8 uur voor Joanna Kruyssen-van 
Mol. Des middags wordt er biecht ge
hoord van 6 tot 7 uur. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Beloken Pasen. 1 April 1951. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Adriana Adr. 
de Bie; 10 uur z.j. voor Wilh. v. Abee
len; 3 uur Lof, daarna meisjescongrega
tie. In alle H. Missen de te schaal voor 
de R.K. Militairen- en Matrozen-vereni
gingen in ons land. 
MAANDAG: 7 uur z. m. voor de leden 
der proc. van Kevelaaar; half 8 1. m. 
voor Hendr. Quinten als over!. lid proc
van Kevelaar; 8 uur 1. j. voor Adr. de 
Beer. 
DINSDAG: 7 uur 1. mndst. voor Maria 
Adr. v. Dijk; 8 uur 1. m. voor Hendr. 
Quinten als over!. lid van de Retraite
penning; 9 uur z. m. tot bijz. intentie; 
half 10 z. m. tot bijz. intentie. 
WOENSDAG: 7 uur z. m. voor Wilh. 
Witlox; half 8 z. j. voor Elisabeth Wilh. 
v. Abeelen; 8 uur 1. j. voor Frans Traa.
DONDERDAG: 7 uur z. m. voor de
vruchten der aarde v.w. Dorp; half 8 z.
j. voor Maria v. Abeelen; 8 uur 1. j. voor
Gerardina Frans Traa.
VRIJDAG: te Vrijdag der maand; half
7 1. j. voor Woutrina Jan v. d. Heijden;
7 uur 1. j. voor Theod. v. d. Velden; half
8 z. mndst. voor de overl. familie v.
Boeckel v. Rumpt; deze H. Mis met uit
stelling enz.
ZATERDAG: 7 uur z. m. voor de
vruchten der aarde v. w. Kerkeind; half
8 z. j. voor Johanna v. Abeelen; 8 uur
1. j. voor Johanna Maria Theod. v. d.
Velden.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Com. v.
Berkel; 8 uur 1. m. tot welzijn der pa
rochie; 10 uur z. j. voor Joh. v.
Abeelen.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor • de levende 
leden der proc. van Hakendover. Dins
dag 7 uur 1. m. voor Maria Adr. v. Dijk 

v.w. de kinderen. Woensdag 7 uur 1. m.
voor Hendr. Quinten als over!. lid: H.
Cunera. Donderdag 7 uur 1. m. voor
Wilh. Witlox als over!. lid: H. Bernadet
te. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal
v.w. Kerkeind. Zaterdag 7 uur I.m. voor
Adr. v. Hastenberg v. w. Loe-eind. Zon
dag 7 uur 1. m. voor Cor Saris v. w.
Vlassprei.
Deze week zal de Kapelaan op de ge
bruikelijke wijze de omgang houden.
Gedoopt: Maria Wilh. Joh. Jos. zoon
van Marinus v. d. Wiel-v. Kemenade;
Maria Helena Petronella Gemma doch
ter van Mart. Asveld-v. Drunen.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Beloken Pasen. 1 April 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaal voor de militaire vereni
gingen; derde voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje, na het Lof een lied. 
Maandag wordt het feest gevierd van 
Maria Boodschap; Dinsdag van den H. 
Joseph. Beide dagen 's avonds om half 8 
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.
De Zelatricen van de St. Pieterspenning

en de Retraitepenning worden verzocht 
de gelden spoedig af te dragen. 
Zij die het zuivelgeld nog niet voldaan 
hebben, worden verzocht dit vandaag te 
storten in de daarvoor bestemde bus 
achter in de kerk. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 jrgt. 
voor Johannes Konings (B); 10 uur • 
Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Corne
lis Verhoef v.w. de Ploeg; 8 uur H. Mis 
voor Mej. Maria Emerentia Banens. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Anna van 
der Meyden van de Ven; 8 uur H. Mis 
ter ere van de H. Joseph. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Anto
netta Wilhelmina van Rulo; 8 uur i-I. 
Mis voor Albertus van Gemert v. w. 
Proc. Vught-Kevelaar. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Marti
nus yan den Broek; 8 uur H. Mis voor 
Albertus van Gemert. 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor 
Maria van den Braak; 8 uur jrgt. voor 
Ardina van den Broek-van Genuchten. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Anna Ma
ria van den Broek-v. Kasteren; 8 uur 
gef. jrgt. voor Adrianus van de Noste
rum. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 1 April Beloken Pasen. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Maandag: Feestdag van 0. L. Vrouw 
Boodschap. 's Avonds om 8 uur Lof. 
Dinsdag: Feestdag van de H. Joseph. 

's avonds om 8 uur Lof .. 
Vrijdag: l ste Vrijdag van de maand. 
Van 7 tot 8 uur: aanbidding van het H. 
Sacrament. 
Zaterdag: Priester-Zaterdag. om 8 uur 
Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als jaarge
tijde voor Antonius V oets; om half ·9 
voor de overleden leden der familie 
Windstosser; om 10 uur voor Arnoldus 
van der Ven en Anna van den Aker, de 
huisvrouw. 
MAANDAG: om half 8 voor juffrouw 
Baenens. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Gerar
da Schapendonk; om half 8 voor Lam
bertus van Berkel en Antonia van 
Boxtel. 
DONDERDAG: om 7 uur voor Cornelis 
Verhoef te Esch overleden; om half 8 
voor Adrianus van der Sande. 
VRIJDAG: om 7. uur voor ·een overle
dene; om half 8 voor Mevrouw Henket
Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

Uitslag Loterij • Olland 
Uitslag van de loterij ten bate van de 
nieuwe kerk te Olland. De trekking had 
plaats op 26 Maart onder toezicht van 
de Politie. De prijzen vielen als volgt: 
te pr. No. 550; 2e pr. 1549; 3e pr. 3948; 
4e pr. 502; 5e pr. 2706; 6e pr. 3276; 7e 
pr. 1901 ; 8e pr. 584; 9e pr. 3232; toe 
pr. 3362; 11e pr. 3183; 12e pr 2203; 
13e pr. 1570; 14e pr. 184; 15e pr. 2693; 
16e pr. 4274; 17e pr. 724; 18e pr. 749; 
19e pr. 3359; 20e pr. 422. 
De prijzen moeten v66r 5 April worden 
afgehaald op B 101, Olland. 

Anagram Kruiswoordraadsel 
TOELICHTING. Bij een anagram· kruiswoordraadsel staan de letten; 
van de in te vullen woorden niet in de juiste volgorde. De eerste letter 
van ieder woord staat echter altijd op zijn plaats. Woorden van twee 
letters blijven dus onveranderd en woorden van drie letters zijn ook 
onmiddellijk te vinden. Immers moet het woord "oom" in de puzzle 
ingevuld worden, dan kan dit alleen als "omo" geschreven worden. 

HORIZONTAAL: 1. blinkend, glad, 5. dagtekening, 9. windrlchtlng1 
10. houten klepper, 12. voegwoord, 13. verbindingsstuk, 15. bloeiwijze,
16. keukengerei, 17. mu:ziekteken1 19. spoepgoed1 20. mannetjes konijn,
22. voorzetsel, 23. gravin van Holland, 25. belemmering, 27. water in
Z. Holland; 29. stuk hout, 30. treiter; 32. Noach, 33. bevel, 35. buiten
dijks land, 37. drinkschaal, 39. soort roeiboot, 42. mand1 44. danskoor1
45. keukengerei; 47. indien, 48. in het jaar des Heren, 49. platenfamilie,
5nt. bijwoord, 52. jaargetijden, 53. steekwapen van de wesp.
VERTICAAL: 1. staat van bezit en schuld, 2. houten rolletjes van 
garen, 3. nummer; 4. lange smalle plank, 5. vallei, 6. water in N. Bra
bant, 7. destijds, 8. eiland bij Noord-Holland, 11. achting, 14. bloed
vat, 16. afsluiting, 18. in het jaar der wereld, 19. universitaire titel, 21. 
scheeps benodigd.heid, 22. staat in 0. Europa, 24. woonschip, 26. on
bep. voorn. w.1 28. wagen, 30. vleeshouwer, 31. stad in Duitsland, 33. 
rivier in 't Rijnland, 34. soort duif, 36. zangnoot, 38. eenheid v. kracht, 
40. slot, 41. heidemeertje1 43. glazen kruik1 45. hoofddeksel, 46. soort
paling, 49. deel van de Bijbel, 50. landbouwwerktuia.
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KATHOLIEK 

De goede richting? 
Zou 't nu werkelijk nodig zijn, om iedere 
week in Brabants Centrum te schrijven 
over de Parochie-Retraite? Iedereen 
weet nu toch wel, dat er iets aan 't ge
beuren is in de parochie. En toch, U 
moet maar 'ns kijken, hoe de zakenmen
sen étaleren en reclame maken voor hun 
goederen. Wij willen ook blijven wijzen 
op de Parochie-Retraite. Eigenlijk is 't 
'n dringend verzoek, om de aangeboden 
genaden te aanvaarden. 
Welkom of niet, telkens gaat in deze 
weken de bede uit van de zielzorgers, 
naar de gelovigen, om deze dagen van 
heil niet ongebruikt te laten. 
Te midden van het drukke gewoel van 
de wereld, moeten we soms een ogenblik 
stilstaan, net als 'n chauffeur, om naar 
de wegwijzer te kijken, of hij de goede 
weg volgt, en hoever hij nog van het 
eindpunt is verwijderd. Even stil naden
ken, en uitrekenen, en als hij de ver
keerde weg heeft ingeslagen, dan weer 
terug. 't Zou toch dwaas zijn, op de 
Rijksweg 's Bosch-Eindhoven, de ver
keerde kant uit te blijven rijden, dan 
kwam hij nooit aan zijn einddoel! 
Ziet hij, dat hij op de goede weg is, dan 
rijdt hij door, en bij de laatste wegwijzer 
denkt hij: ik ben er bijna. 
Wij zijn ook van die snelle chauffeurs. 
We geven ons nauwelijks tijd om 'n 
ogenblik ons leven 'ns rustig te bezien, in 
't licht van God en de eeuwigheid. We 
begaan vele overtredingen, en ons 
strafregister vermeldt 'n lange rij bekeu
ringen. 
In de Parochie-Retraite hebt U 'n mooie 
gelegenheid om 's te kijken of ge op de 
goede weg bent, die U vast en zeker 
naar Uw eindbestemming brengt. Ben je 
verkeerd gegaan, keer dan terug. En als 
je zelf .niet meer weet, hoe de zaken 
van Uw ziel staan, vraag dan niet de 
weg aan mensen, die 't zelf niet weten, 
maar vraag 't dan aan hen, die U, als 
geestelijke verkeersagenten, de ware 
weg wijzen in de Pachochie-Retraite. 

De Paters van de Par.-Retraite, 

De· Bloedtransfusie 
ER KUNNEN GEEN BEZWAREN 

ZIJN 1 
Iedereen zou het wel willen: bloed geven 
om het leven van een ander te redden. 
Velen zijn reeds tot de daad gekomen 
en zij hebben ondervonden dat iedere 
angst ongegrond is. Het doet geen pijn, 
je merkt geen gevolgen van zwakte en 
je voelt je zelfs niet moe. 
Bij de bloedafname voelen de donors een 
prik die niet meer pijn doet dan een 
speldeprik en hun bloed wordt opgevan
�en in een fles. Als de halve liter vol is 
rusten zii nog even onder het genot van 
een kop sterke koffie. 
Vorig jaar zond Philips per televisie zo'n 
bloedafneming van een Eindhovense 
donor uit die velen heeft gerustgesteld; 
want het was helemaal niet "griezelig". 
Het bloed van deze televisie-donor is, 
evenals dat van de anderen, nog diezelf
de .avond naar het Centraal Laborato
rium van het Nederlandse Rode Kruis te 
Amsterdam vervoerd en daar tot plasma 
verwerkt. 
U heeft er natuurlijk ook over gedacht 
U als donor op te geven. Maar U heeft 
het nog niet gedaan? Toch niet uit 
angst? Neen .. . . . .  U had een ander be-
zwaar: U heeft gehoord dat een inge
schreven donor elk ogenblik van de dag 
kan worden opgeroepen om onmiddellijk 
naar het ziekenhuis te komen. U oefent 
een beroep uit, waarbij U meestal onbe
reikbaar bent; en aan U heeft men dus 
toch niets ..... . 
Maar aan U kan de bloedtransfusie
dienst juist wél iets hebben. Er zijn na
melijk twee vannen voor het toedienen 
van een bloedtransfusie: het geven van 
vers bloed, waarbij de donor inderdaad 
opgeroepen kan worden en het geven 
van bloed"lasma, bereid uit het bloed 
van een donor, die dit maanden geleden 
afstond. Want bloedplasma is onbeperkt 
houdbaar. Dus als U nu Uw bloed geeft, 
redt U later een mensenleven. 
Dit is dus zeker iets voor U. Op Maan
dagavond 23 April wordt in de Am
bachtsschool in de Prins Bernhardstraat 
de gelegenheid gegeven zich voor de 
plasma-slag in te zetten. Iedere gezonde 
man of vrouw tussen achttien en zestig 
jaar is welkom. 

Arbeidsbureau Boxtel 
VRAAG: 1 lasser, 1 bankwerker, 1 leer
ling meubelmaker, 1 leerling plasticbe
werker, 1 jongste mann. bediende 14-
16 jaar, 1 telefoniste/typiste, meisjes 
voor huishouding, fabrieks- en atelier
werkzaamheden. 
AANBOD: schilders, 1 bouwkundig uit
voerder, 1 bakkersknecht, 1 leerling ver
tegenwoordiger kantoorbedienden met 
ervaring, 1 magazijnbediende, losarbei
ders, bouwvakarbeiders en diverse 
andere. 
Nadere inlichtingen worden gaarne ver
strekt door het Arbeidsbureau, Alhier, 
Telefoon -459. 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Boxtehe K.V.P. (kern) 
vergaderde 

POLITIEKE MOEHEID. 
Maandag j.l. hield de K.V.P., afd. Boxtel, 
een vergadering, waarop, ondanks de 
goede propaganda, slechts een 25-tal per
sonen aanwezig was. 
Toen de bestuursverkiezing aan de orde 
kwam bleek, dat onder deze 25 belang
stellenden slechts 13 leden scholen, wat 
wel erg ontmoedigend was voor het be
stuur, dat er bovendien slechts met de 
grootste moeite in slaagde een voltallig 
bestuur te formerer>_ 
Ter aanvulling van de vacatures, veroor
zaakt door het bedanken van de heer 
v. d. Meer en het vertrek van de heren
Pietermans en v. d. Bogaard, werden de
candidaten C. v. Oers, Hagemans en
Peynenburg in het bestuur gekozen.

DE K.V.P. EN HET 
PARLEMENTAIRE WERK. 

Na de bestuursverkiezing hield het 
Tweede Kamerlid, H. v. d. Zande uit 
Eersel, een verhandeling over het aan
deel, dat de K.V.P. sinds de bevrijding 
heeft gehad in het parlementaire werk. 
In de lange, maar onderhoudend gege
ven causerie maakte de heer v. d. Zande 
zijn toehoorders attent op de verschil
lende resultaten van de K. V.P.-politiek. 
Zo wees hij op de vergroting van de mili
taire weerbaarheid van ons land, dat het 
teken aan de wand "Korea" bleek te 
hebben begrepen; op de grote sociale 
hervorming die in ons land had plaats 
gehad en aan welks vervolmaking nog 
steeds hard gewerkt wordt; op de wo
ningbouw die tot bewondering maar niet 
tot algehele bevrediging aanleiding geeft 
omdat de belangen van het grote gezin 
er te weinig door worden gediend; op de 
onderwijspolitiek die zeer zeker in de 
goede richting gevoerd wordt; op de mo
gelijkheden voor idealistische meisjes en 
vrouwen; op de lonen- en prijzenpolitiek 
welke nog niet geheel is uitgebalanceerd; 
op de gedeeltelijk onbevredigende land
bouwpolitiek en tenslotte ook nog op de 
middenstandspolitiek en op de zorg voor 
!1'epensionneerden en huiseigenaren. 
Sprekende over Minister Lieftinck's be
leid attendeerde hij op het inflatiegevaar, 
dat daardoor grotendeels was weggeno
men en op de vergroting van de export
mogelijkheden, hetgeen hij ook tot Lief
tinck's grote verdiensten rekende. 
Voor de vergoeding van de materiële 
oorlogsschade zou, volgens de spreker, 
zo niet al het mogelijke gedaan was, nog 
geijverd worden om een rechtvaardige 
uitkering te bewerkstelligen. 
Nadat de causeur de kabinetscrisis nog 
eens uit de doeken had gedaan, besloot 
hij zijn betoog met de wens, dat de 
staatsgezanten van de K.V.P. ook bij 
hun verder beleid zouden mogen reke
nen op de volgzaamheid en de sympathie 
van al degenen, die hen in 's lands ver
gaderzaal hadden gebracht. 

K.V.P.-BELEID IN HET GEDING.

Toen de discussie geopend werd, bleek 
' dat de soreker er niet in geslaagd was 

bepaalde persoonlijke, afwijkende me
ningen naar K.V.P.-zijde om te buigen. 
Fel werd bijv. gereageerd op de slappe 
houding, die de K.V.P. had aangenomen 
bij de afwikkeling van de Indonesische 
kwestie (die de spreker onaangeroerd 
had gelaten). En even hard was de cri
tiek op het samengaan van de K.V.P.
met de P. v. d. A. 
Ofschoon de heer v. d. Zande de onbe
vredigende oplossing van het Indonesi
sche vraagstuk trachtte te verdisconte
ren op rekeningen van internationale 
dwarsdrijvers, bleven de opponenten uit 
de vergadering bij hun ontevredenheid 
over de ergerlijke verdraagzaamheid van 
de K.V.P. bij de verkwanseling van onze 
,,Oost". 
Het samengaan van de K.V.P. met de 
P. v. d. A. zag de heer v. d. Zande als
een noodzakelijke politieke daad, die het
land beslist tot zegen zou strekken. In
bepaalde principiële kwesties zou de
K.V.P. toch wel haar eigen stem laten
horen.
Ook hier bleven de opponenten een coa
litie met de rechtse partijen verkiezen
boven het rooms-rode verbond. En zon
der dat de partijen op deze vergadering
tot de zelfde opinie kwamen, moest de
vergadering worden gesloten.
De discussie gaf zodoende aan de verga
dering een critische tendenz, waarmee
door de voormannen van de K.V.P. be
slist rekening zal moeten worden gehou
den, wil men het vertrouwen weer alge
meen en volledig hersteld doen terug
keren.

Plaatselijk Nieuws 
R.K.J.B., AFD. BOXTEL. 
De prijswinnaars van de onlangs gehou
den oriënteringsrit, waarvan de uitslag 
is als volgt: 1. P. v. d. Pas; 2. J. v. d. 
Meijden; 3. Th. v. Hal; 4. H. v. Liempd; 
5. A. Brands; 6. C. v. Berkel; 7. M.
Dollevoet; 8. J. Welvaarts; 9. M. v.
Gestel; 10. F. v. Oorschot, worden ver
zocht a.s. Zondag na de Hoogmis hun 
prijzen af te halen op 't kantoor van de 
N.C.B.

PLOTSELINGE DOOD. 

Geheel onverwacht eiste de dood Maan
dag weer 2 slachtoffers voor zich op. 
Op Kalksheuvel overleed de 10-jarige J. 
Schellekens uit de Breukelsestraat aan 
een hartverl:imming, nadat hij zich, gelet 
op z'n physische krachten, wat te erg 
had ingespannen. 

* * *

Te Liempde werd de 58-iarige klompen
maker Bertus v. d. Velden in de namid
dag, toen hij - teruggekomen van een 
houtaankoop - een partijtje kaart was 
gaan spelen, plotseling onwel. Nadat hij 
naar huis was overgebracht en dokter 
Margry uit Boxtel medische hulp had 
verleend, verergerde zijn toestand in zo'n 
snel tempo, dat hij reeds kort nadien 
overleed. 

EERSTE KIEVITSEI 
IN BOXTEL GEVONDEN. 
Op een trip door de Boxtelse velden 
hadden Jan en Ciel Hellings uit de Her
togenstraat het geluk het eerste kievitsei 
te vinden. Zij kwamen op het aardige 
idee om dit symbool van het ontwaken
de lcnteleven aan burgemeester Van 
Helvoort op het gemeentehuis te gaan 
aanbieden. 
Zal hieruit een plaatselijke traditie 
groeien? 

DE WINKELIERS VERENIGING 
VERGADERDE. 
Succesvolle acties in het verschiet. 
Als het succes, dat de \Vinkeliers Ver
eniging Boxtel in de toekomst hoopt te 
boeken, gelijke tred houdt met de spon
tane wijze waarop gisteren, 4 April, tot 
oprichting werd besloten, dan is het suc
ces verzekerd. 
Alle agendapunten, inclusief de verkie
zing van 't bestuur hadden zulk 'n vlot 
verloop, dat de leden nu reeds een aar
dig beeld kon worden gegeven van de 
grote acties, welke de vereniging zal 
voeren. 
De Pinksteractie, welke alle spoed vergt, 
belooft niet alleen, maar zal door de 
grote samenwerking, tot welke nagenoeg 
alle leden zich verplichten, een dusdani
ge ingang vinden, dat in Boxtel en ver 
daarbuiten deze actie en de volgende, 
tijden lang het onderw�rp van het dage
lijks gesprek zullen uitmaken. 

FEESTAVOND 
R.K. BO UWV AKARBEIDERSBOND. 
Het jaarfeest van de R.K. Bouwvakarbei
dersbond, afd. Boxtel, werd dit keer 
weer eens verzorgd door het gezelschap 
Van Ostade uit Tilburg. 
Dinsdag en Woensdag joeg de "Zuiden
wind" (zo heette het non-stop-program
ma) de vrolijkste revueklanken door de 
mudvolle Ark, zodat de bouwvakarbei
ders met hun dames weer uiterst tevre
den konden zijn over hun bestuur, dat 
zich telkenjare belast ziet met de orga
nisatie van een jaarfeest, dat inslaat bij 
de leden. 
Op beide feestavonden - ook bijge
woond door diverse patroons uit de 
Boxtelse bouwvakwereld werd nog 
een lans gebroken voor de Bloedtransfu
sie. De bouwvakarbeiders werden aange
spoord zich a.s. Zaterdag op te geven 
voor bloedafname op 23 April. 

De Kath. kerk 
• 

lll 

NOG STEEDS GROEIEND. 

Het is een feit dat, VO§ens de officiële 
statistieken, slechts 50 % van de Ameri
kanen in de V. S. zich opgegeven heeft 
als lid van een of ander kerkgenoot
schap. In Nederland zeker 85 %. 
Men zou hieruit afleiden dat de Ameri
kanen veel minder belang stellen in de 
Godsdienst als de Nederlanders. Maar 
met deze gevolgtrekking moet men op
passen. Daar staat tegenover, .dat in Ne
derland de onkerkelijkheid sterk toe
neemt, terwijl deze in de V. S. sterk af
neemt. Voor ons land is het een feit dat 
over het hele land genomen, maar 15 % 
onkerkelijk is, maar als men alleen de 
opgaven neemt van de Nederlanders die 
jonger zijn dan 50 jaar, dan zien we dat 
daarvan meer dan 40 % zich opgaf als 
niet aangesloten bij een kerkelijk genoot
schap. Dat is wel zeer onrustbarend en 
wijst op een sterke achteruitgang van de 
godsdienstzin onder ons volk. 
In de V. S. is het juist andersom: däar is 
het percentage kerkelijken steeds 
groeiend, ook nu. En ofschoon er nog 
veel immigranten binnenkomen, over
treft de aangroei der kerkelijken aan
merkelijk het aantal immigranten, waar
uit duidelijk blijkt dat de Amerikanen 
zelf meer en meer kerkelijk worden. 
Ook in de Amerikaanse pers blijkt een 
grote belangstelling voor kerkelijke aan
gelegenheden . Zo vindt men regelmatig 
in alle neutrale bladen, kranten en tijd
schriften, katholiek nieuws en katholie
ke artikelen. Ofschoon de katholieke 
pers er klein is, bestaat er wel een uitge
breid katholiek persbureau dat geregeld 
zijn nieuws en artikelen aan de neutrale 
bladen toestuurt. 
Men denkt wel eens dat Amerika nog 
helemaal een soort missieland is. Dat 
geldt misschien voor verschillende staten 
in midden- en Zuid-Amerika, waar het 
katholieke geloofsleven zozeer is achter-

De R.K. T abaksbewerkersbond 
sloeg gouden b]ad::ijde om 

OOK DE GRAUWE BLADZIJDEN 
NOG EENS NAGESLAGEN. 

Zondag 1 April vierde de Boxtelse R.K. 
Tabaksbewerkersbond een buitengewoon 
organisatiejubileum: het 50•jarig be
staan. 
Zo klein de afdeling in 1901 mag zijn 
begonnen, zo groots werd de halve eeuw 
in 1951 afgesloten. 
Niemand scheen zich onbetui�d te wil
len laten, want de belangstelling was 
enorm, niet alleen van de zijde der zus
terorganisaties, maar ook van de kant 
der werkgevers en autoriteiten, zowel op 
geestelijk als wereldlijk terrein. 

De viering werd ingezet met een 1-1. Mis 
in de St. Petruskerk, opgedragen voor 
de levende en overleden vakbondsleden. 
De op deze wijze stichtend en beschei-

AANBESTEDING 
ST. PAULUSSCHOOL. 
Bij de j.1. Maandag gehouden aanbeste
ding van de verbouwing der St. Paulus
school in de Nieuwstraat werd als volgt 
ingeschreven: 
J. • P. v. Rooij, Helvoirt
W. v. d. Laar,

Prins Bernhardstraat, Boxtel
Gebr. v. Heesch, Boxtel 
\V. d. Leeuw, Vught 
J. M. Leermakers, Boxtel
J. v. Vught, Boxtel
W. v. Lieshout, St. M. Gestel
J. C. Meys, Den Dungen
A. v. Heertum, Vught
Joh. de Koning, 

Pastoor Erasstraat, Boxtel 
Wed. v. Liempt, Boxtel 
H. v. d. Boomen, Liempde
Minkeis & v. Grinsven,

St. Michiels-Gestel 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

f 14.680 

f 14.839 
f 14,847 
f 15.125 
f 15.410 

15.418 
f 15.500 
f 15.595 
f 17.200 

f 17.490 
f 17.550 
f 17.624 

f 17.675 

van 27 Maart t.e.m. 2 April 1951. 
GEBOREN: Catharina A. J. dochter van 
H. St. Looijmans en A. Kluijtmans, Fel
lenoord 31 - Elisabeth M. dochter van
A. M. Kuijpers en E. A. M. v. Susante,
Leenhoflaan 2 - Wilhelmina M. doch
ter van P. W. Ossenblok en A. Vorsten
bosch, Molenwijkseweg 15 - Antonius 
Th. W. J. zoon van A. M. Fr. Paashuis 
en A. Wagenaars, Ridder v. Cuijkstraat 
27 - Albertus H. C. zoon van W. v. 
Gemert en B. H. van Oorschot, Boon
straat 15 - Martinus J. C. zoon van J. 
C. v. Abeelen en A. C. v. d. Sande,
Munsel 12.
ONDERTROUWD: Cornelis A. van
Esch en Wilhelmina Th. Bergman -
Teunis C. L. Vonk en Maria P. Timmers
GEHUWD: Johannes J. van den Broek
en Wilhelmina M. Bergman - Francis
cus J. C. Appeldoorn en Anna M. van
den Nostrum.
OVERLEDEN: Anna C. Thijssen, oud 85
jaren, echtgenote van J. C. van Wijk,
van Ranststraat 1 - Josephus J. M. 
Schellekens, oud 10 jaren, Breukelse
straat 111.

de V.S. en Canada 
uit gegaan, dat de geestelijken er prac
tisch missiewerk te verrichten hebben, 
maar het geldt zeker niet voor Noord
Amerika. 
De Kerk in de V. S. - 25 van de 138 
millioen inwoners - is een bloeiende 
christenheid, vol leven, en zeker zo 
sterk zijn Geloof belevend als het tegen
woordige Europa. 
Om een idee te geven van de tegen
woordige uitgebreidheid van de Kerk 
aldaar, slechts dit: de hiërarchie, d.i. het 
kerkelijke bestuur, bestaat er uit 4 kar
dinalen, 21 aartsbisschoppen, 153 bis
schoppen en ongeveer 45000 priesters. 
Ook de kloosters bloeien er: ruim 7000 
mannen en ongeveer 150.000 vrouwen 
zijn kloosterling. Er is zelfs een congre
gatie van zusters gesticht door Öe katho
lieke negerbevolking en alleen bestemd 
voor negerinnen. Het Moederhuis ervan 
staat in Baltimore, de eerste Amerikaan
se bisschopsstad. 
Behalve de aanwas door geboorte en im-

, migratie, heeft de Kerk in de V. S. meer 
dan 100.000 bekeerlingen per jaar. 
Het katholicisme lijkt bij de Amerikanen 
wel eens minder diep te zitten dan bij de 
Europeanen. Ze zijn veel meer ingesteld 
op de zakelijke kant van het leven, maar 
dit brengt mee dat zij ook veel actiever 
zijn in de beleving van hun Geloof. Gro
te meetings, vergaderingen en conferen
ties zijn er aan de orde van de dag tot 
propaganda van het Geloof. 
Katholieke scholen en ziekenhuizen be
staan er alleen op het geld van de ka
tholieken zelf. Voor de missies in bin
nen- en buitenland doen zij zeer veel. 
De V. S. levert per jaar zeker 250 mis
sionarissen aan de vreemde landen: Chi
na, Korea, de Philipijnen, Midden- en 
Zuid-Amerika. 
De katholieke hulpverlening op sociaal 
terrein is zeer groot. De collecten voor 
de oorlogsslachtoffers brachten er b.v. in 
1949 5 millioen dollar op, in 1947 zelfs 

den ingezette herdenking kreeg om 12
uur al direct een feestelijker k::irakter 
door de muzikale huldes, die de twee 
Boxtelse harmonieën toen brachten aan 
het recipiërende bestuur en de voorman
nen uit de jubilerende beweging. Op de 
receptie, in de foyer van De Ark, lieten 
zich nagenoeg alle organisaties uit onze
plaats vertegenwoord.igen, terwijl ook
van patroonszijden warme belangstelling 
getoond werd. Opvallend was dat we bij 
de vele andere feliciterenden zoveel oude 
figuren uit het tabaksbewerkersleven 
mochten opmerken. 
Voor degenen, die de moeilijkste tijd 
van de bond hebben doorgemaakt, moet 
het W('l een groot genoegen zijn geweest 
zoveel dankbaarheid te mogen ond�r
vinden voor het werk, dat dikwijls zo 
ondankbaar geschenen zal hebben. 

BLIK IN HET VERLEDEN. 
's Avonds werd in het St. Paulus Jeugd
huis een feestelijke herdenkingsavond 
gehouden en vanzelfsprekend werd bij 
deze gelegenheid de oude tijd in al ziin 
grauwheid nog eens gememoreerd wat 
de verheuging om hetgeen tot stand ge
komen is, een heel bijzondere kleur gaf. 
Rector Janssen, de geestelijke adviseur, 
gaf in zijn herdenkingsspeech een memo
randum over de weerstand, die nog jaren 
nádat Rerum Novarum was uitgevaar
digd moest worden overwonnen. Hij liet 
daarbij speciaal het licht vallen op de 
manier waarop werd gereageerd op de 
activiteit van jonge priesters, die - vol
gens de richtlijnen in de pauselijke ency
cliek gegeven - zich met jeugdig en
thousiasme inzetten voor de sociale her
vormingen voor de arbeidersstand. 
Wat deze hervormingen de arbeiders en 
speciaal de tabaksbewerkers hadden ge
schonken, kon men horen van de huldi
gende hoofdbestuurder van de R.K. Ta
baksbewerkersbond, die voor de aanwe
zigen nog eens naging welke sociale mo
numenten er in de loop der jaren zoal 
waren opgetrokken. Hij wees daarbij op 
de sociale voorzieningen, die de werk
gevers der tabaksbewerkers voor hun 
werknemers getroffen hadden buiten de 
wettelijke verzorgingen om en herinner
de aan het extra kinderbijslagfonds, dat 
enige millioenen had uitgekeerd. 

HULDIGING EN FEEST . .. 
Vanzelf werden de pioniers uit de jubi
lerende vakbond niet vergeten en spe
ciaal Thijs Baayens werd goed in de 
bloemetjes gezet. Terwijl deze nog altijd 
actieve gouden jubilaris van het hoofd
bestuur een presentje onder couvert ont
ving, werd hem door de KA.B., afd. 
Boxtel, bij monde van de voorzitter A 
Valks, het verbondsinsigne in goud aan
geboden. Van zijn afdeling ontving de 
heer Baayens een 36-delig eetservies, 
waaruit blijkt dat men hem na dit mooie 
jubileum nog vele jaartjes gunt. 
Op al deze herdenkingen en huldigingen 
volgde tenslotte een ongedwongen 
feestviering van tabaksbewerkers en -be
werksters, wie het wel toevertrouwd was 
dit grote jubileum op onvergetelijke wijze 
te besluiten. 

7½ millioen. Even groots steunen zij de 
kinderverpleging in Frankrijk, herstel
lingsoorden voor kinderen in Italië, en 
zij verzorgen bijvoeding voor 90.000 
zwakke kinderen in de Amerikaanse 
zone van Oostenrijk en Hongarije. 
Hard wordt er ook gewerkt in de V. S. 
tegen de godloosheid onder de fabrieks
arbeiders en tegen de volkomen wereld
se, materialistische geest in het industrie
leven. Daartoe werken in vele fabrieken 
pnLSLUs-.1a1moeunicrs die er· zich vrij 
mogen bewegen en met de arbeiders om
gaan als het werk er maar niet door be
lemmerd wordt. Dit wordt o.a. gedaan in 
de enorme Boeing Vliegtuigenfabrieken 
in Kansas, in de autofabrieken in De
troit en in de staalfabrieken van Pitts
burg. 
Een minder daadkrachtige maar toch niet 
minder vurige beleving van het christen
dom heerst er onder de katholieken van 
Canada. Ook hier bloeit het katholieke 
kerkelijke leven doordat de katholieken 
in Canada de grootste bevolkingsgroep 
- meer dan 40 % - uitmaken; dat is
meer dan in ons land.
Op het ogenblik is een katholiek presi
dent 'van Canada, n.l. Louis St. Laurent, 
opvolger van de beroemde oorlogspresi
dent Mackenzie King. 
De sociale wetgeving, nog niet zo ver 
gevorderd als hier in ons land, is ont
worpen naar de richtlijnen van de pau
selijke encyclieken. 
De sociale voorzieningen • zijn er ook 
minder ruim. Voor hen die naar Canada 
wensen te emigreren is het misschien 
van belang te vermelden dat de kinder
bijslag er wél ruim is. Na een jaar ver
blijf in Canada ontvangt men daar een 
maandelijkse bijslag voor ieder kind dat 
door de ouders wordt onderhouden, n.l. 
5 dollar per maand voor een kind bene
den 6 jaar, 6 dollar voor ieder kind tus
sen 6 en 10 jaar, 7 dollar voor een kind 
tussen to en 13 jaar, en 8 dollali voor 
een kind tussen 13 en 16 jaar. 

T.



Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

Zondag 8 l',PRIL 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

1aloaps ..... 
* Terloops (terloops in de kolommen 
van Brabants Centrum teruggekeerd) 
kan U berichten, dat de kano-race op de 
Dommel Zondag j.l. geen doorgang kon 
vinden omdat én deelnemers én organi
satoren te elfder ure de schadelijke in
vloed van de te April vreesden. De en
kele beetgenomen belangstellenden zagen 
omstreeks 12 uur toch enkele kano's 
passeren ! ? ! ? ! ? * De drummers van 
de Kajottersbeweging staan voor niets. 
Op het onlangs in Tilburg gehouden 
concours sleepten zij de te prijs in de 
wacht. Bij de solisten veroverden tam
boer R. Snijders en bazuinblazer P. v. 
Oers ook een eerste plaats. En dan te 
bedenken, dat de mededingers over een 
veel grotere ervaring beschikten dan de 
leden van het piepjonge Boxtelse corps. 
Bravo! * Een ander hoera'tje heffen 
we aan voor de vrouwen die momenteel 
de grote trom roeren. Want in weerwil 
van het slechte weer, de vacantievie
rende jeugd, de slecht gemutste huisva
ders en de toenemende huishoudelijke 
zorgen, wordt allerwegen de bezem door 
het huis gehaald, totdat alles weer glimt 
van de Brabantse netheid. Onze sympa
thie hebben ze. Dat wel! * Mindetr 
beweging zit er in Circus International, 
dat een "salto mortale" gemaakt heeft 
naar het schijnt. * Een beter afgelopen 
val maakte de fietsende knaap die zich 
Dinsdag liever niet moe wilde maken en 
derhalve "op sleeptouw" ging bij een 
B.B.A.-bus. Toen deze de v. Leeuwen
straat indraaide, schoof de fiets van onze 
vriend onder de bus, die - nu minder 
behulpzaam - gelukkig enkel het achter 
wiel kraakte. * De toekomst voor de 
aangeslotenen op het radio-distributie
net wordt rooskleuriger. Waarschijnlijk 
zal de radio-distributie "binnenkort" 4 
zenders te beluisteren geven. Eerst zul
len echter nogal wat vernieuwingen in 
het net moeten worden aangebracht. 
* Verleden jaar werd gezegd, dat de 
mogelijkheid bestond, dat het H. Bloed
spel in 1951 weer zou worden opge
voerd. Dat is intussen tot de onmoge
lijkheden gaan behoren, zodat de strijd
bijlen van Boxtel en Herlaer nog begra
ven kunnen bliiven. * Namens mensen, 
die tot nog toe de gewoonte hadden om 
de dag aan de bittertafel te korten doch 
zich nu gehandicapt voelen door de ge
stegen bier- en borrelprijzen, het nede
rige verzoek aan het gemeentebestuur 
om in het wandelpark de banken te laten 
plaatsen. Ondanks de nukken van de 
natuur ........ . 

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

ODC - Schijndel 1 - 1 
O.D.C. 2 Kampioen 1 
Wilhelmina 3 - ODC 2 1 - 5 
ODC 4- RKV.V.N 2 4- 3. 

Ook in de dertiende wedstrijd toonde 
de ODC-reserves hun superioriteit en 
klopten Wilhelmina 3 met 5-1. Deze 
wedstrijd bracht hun het kampioenschap. 
Dertien gespeelde en dertien gewonnen 
wedstrijden, voorwaar een fraai resultaat. 
Dit elftal kwam in het seizoen 1949-
1950 uit in de derde klasse van de 
K.N.V.B. onderafdeling Noord-Brabant. 
Reeds het eerste jaar werd ongeslagen 
het kampioenschap en de promotie be
haald. Het was goed gezien van het 
ODC-bestuur, om dit seizoen het elftal 
te laten spelen in de eerste klasse. De 
overgang scheelde wel twee klassen, 
maar ingewijden voorspelden, dat zij in 
de eerste klasse best mee zouden kun
nen. En zij kregen gelijk. Weer volgde 
een ongeslagen kampioenschap. 
Zijn wij goed ingelicht, dan heeft dit 
elftal spelende in de K.N.V.B. Afd. 
Noord-Brabant nog nooit een nederlaag 
geleden. Een record om trots op te zijn. 
Zondagavond werden de spelers in de 
cantine door de Voorzitter, de Heer 
Knoops, hartelijk gefeliciteerd. Speciaal 
roemde hij de uitste<kende teamgeest 
van dit elftal. 

ODC - Schijndel 1 - 1. 
De voorspelling van verleden week, dat 
ODC tegen Schijndel geen kans zou 
hebben, bleek niet juist te zijn, want als 
één ploeg de overwinning verdiend heeft, 
is het ODC geweest. 
Kansen. kwamen er bij de vleet, maar . . .  
die zijn er om te worden benut, en dat 
bleken de ODC-ers niet te kunnen, zo
dat uiteindelijk de uitslag de verhouding 
_goed weergeeft. 
Beide elftallen startten in een hoog tem
po waarbij na enige wederzijdse verken
ningen Schijndel een lichte meerderheid 

kreeg. ODC-aanvallen waren echter zui
verder van opzet, en spoedig kreeg v. d. 
Boogaard, na zich deskundig van enige 
tegenstanders te hebben ontdaan, een 
bns waaruit hij van dichtbij in keepers 
handen schoot. Schijndel trof het niet 
goed, dat Snijders weer in _prima condi
tie verkeerde, want na eerst een schot 
van de Schijndelse rechtsbinnen prima 
te hebben gevangen, tikte hij even later 
een schijnbaar onhoudbare bal van v. d. 
Heyden uit zijn doel. Na ongeveer twin
tig minuten spelen nam ODC de leiding. 
Tot tweemaal toe werd de bal ingescho
ten maar telkens voorkwam een der 
Schijndel-verdedigers erger, totdat Berg
werff uit de ontstane verwarring hard 
inschoot 1-0. Schijndel kwam hierna 
geducht opzetten, waarbij vooral opvie
len de prachtige passes van Van Herpen, 
de beste geel-blauwe speler. ODC wist 
echter stand te houden zodat de thee 
kon worden gebruikt met een 1-0 voor
sprong. 
Het offensief van de tegenstanders bleef 
in de tweede helft aanhouden, en het 
was Van Herpen, die na een prachtige 
combinatie van het gehele Schijndelse 
binnentrio, een pracht schot loste, waar
aan de bliksemsnelle reactie van Snij
ders, die met een pracht sprong naar de 
bedreigde hoek vloog, niets meer kon 
veranderen. 1-1. Schijndel vond het 
toen blijkbaar genoeg, maar de ODC
ers hadden nog wat in reserve. Schijndel 
werd in de verdediging gedrongen, en 
toen kwamen de kansen voor ODC. 
doch zoals gezegd, werden deze niet
benut, en toen Scheidsrechter Leenders 
uit Oen Bosch, die gezien de goecle ver
standhouding een makkelijke taak had, 
waarvan hij zich overigens naar beho
ren kweet, het einde aankondigde, waren 
de puntjes broederlijk verdeeld, wat voor 
Schijndel het minst prettig was, aange
zien hierdoor hun kans op het kampioen
schap in rook verging. 
Voor a.s. Zondag is het programma: 

ODC-WSC 
Zalt Bommel 2-ODC 2 

WSC bezit evenals Schijndel verleden 
week nog een theoretische kans op het 
kampioenschap. Zullen de ODC-ers de 
illusies van WSC ook aan flarden 
scheuren? 
Ofschoon er voor de rèserves de aardig
heid af is verwachten wij toch een over
winning al zal het daar in de zware klei 
heus niet meevallen. 

O.D.C.-JUNIOREN. 
Wedstdjdpr�ramma: 

Zaterdag: 3 uur: DVG 5-ODC 9; 
Wilheln-1ina 13-ODC 10; Concordia 
10-ODC 11; Wilhelmina 16-ODC 12. 
Zondag: 12 uur: OSC 4-ODC 7. 

K.S.V. ,,Boxtel". 
Het blijkt, dat "Boxtel" nog nauwe re
laties onderhoudt met het degradatie
spook. want de afwerking van het com
petitierestant voert Boxtel resp. naar 
Mulo, O.J.C. en St. M. Gestel 
Ploegen dus, die zich nog steeds niet in 
veiligheid hebben gebracht eri die hun 
huid wel zeer �uur zullen verkopen. 
A.s. Zondag gaan de rood-witten op be
zoek bij Mulo in Helmond om daar te 
trachten de volle winst te behalen, op
dat de kans op een eervolle plaats niet 
verloren zal gaan. 
De stand is: 

Bladella 18 24 
Baardwijk 17 22 
Schijndel 18 22 
Boxtel 17 19 
w.s.c. 17 19 
OD.C. 18 18 
Oss 17 16 
O.JC. 18 14 
St. Michiels-Gestel 17 13 
Best Vooruit 17 12 
Mulo 17 11 

HOCKEY. 
Nieuwe zege van MEP 1: 
Weert 1 - MEP t 0- 3. 

Ook de tweede wedstrijd in de promo
tiecompetitie heeft Mep tot een goed 
einde gebracht door de kampioen der 
tweede klasse midden-Limburg oo eigen• 
terrein met sprekende cijfers te kloppen. 
De uitslag ten spijt hebben de voor 
hockey-begrippen talriike supporters toch 
van een spannende en vooral snelle wed
strijd kunne n genieten. Spannend om
dat Weert een ploeg is van wie de spe
lers als duivels op de bal zitten en daar
door, ondanks een grote technische min
derheid, tot tien minuten voor het einde 
de 0-1 stand, waarbii nog alles moge
lijk was, wisten te handhaven. 
Mep nam direct na de aanvang reeds 
het heft in handen, maar ontkwam na 
viif minuten zelf ternauwernood aan een 
achterstand, toen de Mep-aanvoerder 
een straf-bully tegen zich zag toegewe
zen, welke echter werd gewonnen. 
Na een voortdurend technisch en tac
tisch overwicht scoorde Mep na 25 mi
nuten door van Oerle het eerste doel
punt, waarbij het tot de rust bleef. 
Ook na de rust een sterker Mep dat 
ondanks . snel spel en goed combineren 
de voorsprong niet kon vergroten. De 
stickvaste Mep-achterhoede gaf echter 
de Weerter-voorhoede geen schijn van 
kans, zodat de overwinning geen ogen
blik in gevaar was. 
Ruim tie� minuten voor het einde kwam 
uit een door Smits genomen strafcorner 
het tweede doelpunt. Nadat Bastings 
even later het derde doelpunt had ge
scoord mocht Weert bii het eindsignaal 
nog blij zijn dat het bii 0-3 was ge
bleven . 
De heren W. van Halder en Lache de 
Bère leidden op prettige en correcte 
wijze. 
De stand is thans: 
Mep 1 2 2 
Oranje Zwart 3 2 
Breda H.C. 1 1 
WHV I Weert 2 1 
Tegelen-VKH 
Programma voor a.s. Zondag: 

Mep-Breda H.C. 

4 4-0 
2 3-4 
1 2-2 
1 1-4 

Zondag speelt Mep dus thuis tegen de 
kampioen van 2A: Breda. 
Vorige week Zondag speelde dit elftal 
2-2 tegen Oranje-Zwart, waardoor de 
promotiekansen van Mep enorm stegen. 

DENKSPORT 

"Ooit zó geproefd? 
Margarine is het lekkerst 

als ze werkeli;k fwrs-vers 

is Om goed te weten lioe 

lekker werkeli;k kers-verse 

margarine smaakt. zot, U 

van ee11 pak1e moeten 

proeven, dat r e c l1 r uit 

de fabriek komt. 

Dat kan een l1uisvrouw 

niet, tenzij ze klant van 

De Gruy!er is Want 

De Gruyter's margarine 

m e t h e t w a p e n ts de 

enige margarine, die U 

werkelijk kers-vers, recht 

uit de /abriek zonder tus
senhandel, kun! kopen. 

Margarine me t he 1 
w a p e n kost 54 cent. 

Door l O % korting nog 

goedkoop bovendien. 

Verenigings=Nieuws 
BOERENBOND, Afd. Boxtel. 

De R.K.].B. is voornemens om in de 
loop van de volgende week een grote 
oud-papier-inzameling te houden, waar
van de gelden ten goede komen aan 't 
T.B.C.-fonds van de N.C.B. 
Als men weet dat momenteel pl.m. 170 
leden van ons N.C.B.-gebied een gratis 
geneeskundige behandeling genieten in 't 
sanatorium, waarvan de kosten per dag 
pl.m. f 1000,- bedragen, dan geeft dat 
voor U allen voldoende aanleiding om 
hieraan Uw volle medewerking te verle
nen. Zorg daarom dat U al het oude pa
pier de volgende week klaar hebt liggen 
wanneer de leden van de R.K.JB. het bij 
U aan huis komen ophalen. 

R.K. BOERINNENBOND. 
Op veler verzoek zal de R.K. Boerinnen
bond de Export-slagerij van de N.C.B. 
gaan bezichtigen op a.s. Woensdag 11 
April. Bijeenkomst 's middags om 3 uur 
bij de Exportslagerij in Lennisheuvel. 
Na de rondgang door de fabriek zal een 
demonstratie gegeven worden van het 
uitsnijden van een varken voor huishou
delijk gebruik. 
Het bestuur verwacht een grote deel
name, zowel van gehuwde als ongehuw
de leden, vanwege de leerzaamheid van 
deze excursie. 

* * * 
Alle meisjes die meegespeeld hebben 
met de laatst gegeven avond, worden a.s. 
Zondag 8 April na de hoogmis in het 
eierlokaal verwacht. 

Bij een overwinning zijn de Boxtelse 
hockeyers Zondag zeker van een plaats
je in de hogere regionen, want de dan 
bereikte 6 punten kunnen niet meer be
haald worden door Breda, Oranje-Zwart 
en Weert. En aangezien de twee hoogst 
geklasseerde ploegen promoveren kan 
Mep a.s. Zondag een groot succes be
halen. 
Als de blauw-witten op dezelfde wijze 
spelen als de laatste twee wedstrijden is 
dat geenszins uitgesloten. 
Breda zal ondertussen wel alles in het 
werk stellen om Mep een nederlaag toe 
te brengen en daarmee de strijd om een 
plaats in de promotieklasse weer geheel 
open te gooien. 
Voor de supporters delen wij nog mede, 
dat de wedstriid aanvangt om twee uur 
op het Mep-terrein. 

SCHAAKNIEUWS. 

Op de ledenvergadering van de Eerste 
Boxtelse Schaakvereniging, die Maan
dagavond 2 April j.l. in Hotel van Vler
ken plaats vond, werd een nieuw bestuur 
gekozen, dat als volgt is samengesteld: 
Voorzitter: Dr. P. G. Fohr; Secretaris: 
J. G. F. Verhuist; Penningmeester: P. J. 
H. Clemens. De voorzitter van het oude 
bestuur en de nestor van het Boxtelse 
schaakleven, de Heer H. v. Griensven, 
die zich evenals de secretaris, de Heer 
J. de Jonge, niet herkiesbaar gesteld had, 
werd tot ere-voorzitter der vereniging 
benoemd. 

HORIZONTAAL: 1. dik touw, 5. maatschappelijke klasse, 10. insec
tenetend zoogdiertje 1 11. Eng. titel, 12. werptouw, 14. dekkleed, 15. 
aanw. voorn. woord, 16. kloosterhoofd, 18. ijzeren mondstuk, 19. 
voedsel 1 2 t. deel van Sumatra, 22. dapper 1 '.25. gezichtshaar 1 27. lijd
zaam 1 30. lang stuk hout, 32. Italiaanse munt, 34. bloeiwijze, 35. lof
zang, 37. vogel 1 38. graantrechter, 40. gebrek, 42. hoogstaand, 43. 
schaamte, 44. bloem 1 45. kleinood. 
VERTICAAL: 1. deel van een huis1 '.2. half edelsteen, 3. tafelgerei, 4.
boom 1 6. berg 1 7. ijsdrank 1 8. jaaglijn, 9. uitgave, 13. onder andere, 14.
heilige 1 17. rnstig1 20. hoogstaand, 21. zuidvrucht, 23. soort reiger, '.24. 
deel van een wet

{ 
'.26. zalfspaan 1 27. halsgordel van een trekdier, '.28. 

nooit 1 29. Ned. ei and, 31. grond 1 33. vervallen gebouw, 35. voorzetsel,
36. landbouwwerktuig, 39. priester van Silo1 41. echtgenote. 

Oplossing van het vorige lu-uiswoordraadsel. 
HORIZONTAAL: 1. bkanl - blank, 5. dautm - datum, 9. no - n.o., 
10. rtela - ratel 1 12. en - en 1 13. Isa - las, 15. ara - aar, 16. kna
- kan 1 17. slea - sela 1 19. dpor - drop 1 '.20. rma - ram, 22. p·e -
per 1 23. aad - Ada 1 '.25.rme - rem, '.27. lke - Lek 1 29. pknla - plank, 
30. sra - sar 1 32. neo - Noë 1 33. sat - sta 1 35. nse - nes, 37. opa 
- nap 1 39. geki - giek, 42. krfo - korf 1 44. rfe - rei, 45. pna -

pan 1 47. asl - als, 48. ad - A.D. 1 49. ntele - netel, 51. er - er,
52. lnete - lente 1 53. agnle - angel. 
VERTICAAL: 1. bnlsaa - balans, 2. kost - klos, 3. or -nr., 4. lta -
lat 1 5. dia - dal 1 6. aa - Aa, 7. teno � toeo 1 8. mnarke - Marken, 
11. ere - eer 1 14. aerd - ader, 16. kpel - klep 1 18. am - A.M., 
19. dr - dr., 21. arkne - anker, '.2'.2. pelon - Polen, '.24. akr - ark, 
26. mne - men 1 28. kra - kar 1 30. segral - slager, 31. anke - Aken, 
33. sara - Saar 1 34. ttolre - tortel, 36. si - si, 38. pk - p.k. 1 ..W. 
eidn - eind 1 41. vne - ven, 43. fsel - fles, 46. pte - pet, 46. ala 
- aal 1 49. nt - N.T., 50. eg - eg.

Regel van het voordeel bevordert speltempo 
AL TIJD DOORSPELEN ZOLANG ER 

GEEN FLUITSIGNAAL KLINKT. 

door 

J. H. Martens, Scheidsrechter K.N.V.B. 

De regel van het voordeel ..... 

Schijnbaar is dit mede één van de moei
lijkste voetbalspel-regels om goed te be
grijpen en toe te passen, daar wij bij de 
door ons geleide wedstrijden zulks regel
matig moeten constateren. 
De regel van het voordeel is te danken 
aan het beroepsvoetbal. De leiders van 
dit spel, waarbij het in de allereerste 
plaats op de "centen" aankomt, hebben 
er naar gestreefd, voetbal zo veel moge• 
lijk tot een aantrekkelijk kijkspel te ma• 
ken, want dit bracht vele toeschouwers, 
die op hun beurt voor g!ote ontvangsten 
zorgden. Eén der voorwaarden om de 
aantrekkelijkheid te verhogen was, dat 
het spel zo min mogelijk moest worden 
afgebroken, opdat men een vlot en snel 
spel te zien kreeg. Vandaar de invoering 
van de regel van het voordeel, die bij 
juiste toepassing tot het beoogde doel 
kan leiden. 
Maar als de spelers niet medewerken, 
doordat ze de toepassing van de regel 
niet begrijpen, dan wordt in plaats van 
opvoering van het tempo het tegenover
gestelde bereikt. En toch is in feite de
toepassinl? van deze regel zo eenvoudig, 
want hij heeft niets anders te doen, wat
er ook in 't veld m�e gebeuren, dan 
steeds maar door te spel�n, zolang hij 
het fluitje van de scheidsrechter niet 
hoort. Dat is dus niet zo heel moeilijk,
maar in de praktijk schijnt dat no een
maal niet zo te zijn. Waarom ook mak
kelijk gedaan als het moeilijk kan? 

De regel van het voordeel komt als een 
slotzin van onderdeel a van regel 5 en 
luidt: ,,Hij (de scheidsrechter) moet ech
ter niet straffen in gevallen waarbij hij 
er van overtuigd is, dat hij door te straf
fen de niet overtredende partij zou be
nadelen." 
Deze regel geeft dus de scheidsrechter 
het recht een groot aantal voorschriften 
opzij te zetten, ten einde een speler niet 
van voordelen van een door hem begane 
overtredingen te laten profiteren. 
De regel wordt voor het merendeel toe
gepast bij overtredingen van artikel 12 
(aanvallen van een tegenstander enz.) 
alsmede handsgevallen, maar kan natuur
lijk ook in andere spelsituaties worden 
gebruikt. 

OOK VOOR BUITENSPEL. 
Kan de regel ook bij overtredingen van 
de buitensoelregel worden toegepast? In
derdaad. Hoe vaak zien wij niet, dat bij 
een bestraffing voor buitenspel juist één 
der backs met een ferme trap de bal 
naar het andere gedeelte van het veld 
doet verhuizen. In een dergelijk geval 
gaat veel tijd verloren door het ophalen, 
het op zijn plaats leggen en weder weg
trappen van de bal. Begriipt u met dit 
voorbeeld de <>rotere snelheid, die in het 
spel gelegd k;i°n worden door de toepas
sing van de regel? 
Wii ontveinzen niet, dat er sommigen 
zullen zijn, <lie het toepassen van de 
regel van het voordeel bij buitenspel
overtredingen met een angstig hart zul
len aanschouwen, wii geven hun onmid
dellijk toe, dat een uitermate goed oplet
ten en aanvoelen van de spelsituaties 
door de scheidsrechter hierbij vereist is. 
Het is ons bekend dat vooraanstaande 
scheidsrechters, zulks ter wille van de 
veiligheid, de regel van het voordeel niet 
toepassen ten aanzien van overtredingen 
begaan tegen de verdedigende partij. Zij 
nemen dus geen risico en zullen o.a. 
voor buitenspel steeds fluiten. 
Persoonlijk zijn wij een groot voorstan
der van de regel van het voordeel en als 
het maar enigszins mogelijk is, passen 
wij deze regel tot in het uiterste toe 
Men moet echter het voetbalspel goed 
aanvoelen om te beoordelen, wanneer de 
regel al of niet kan worden toegepast, 
want als er spelers zijn, die een en ander 
niet begriioen, en vooral wanneer het 
spel verruwt, is het zaak voor de leider 
om de reoel van het voordeel spoedig 
over boord te zetten, daar anders de 
grootste onaangenaamheden kunnen ont
staan. 

VERWIKKELINGEN. 
Wat zien we vaak gebeuren? Tegen een 
speler, die in het bezit van de bal is, 
wordt een overtreding begaan, bijv. on
iuist aanvallen door een tegenstander. 
Desondanks blijft de oniuist aangevallen 
soeler in goede oositie in het bezit van 
de bal en de scheidsrechter laat, met 
iuiste toepassing van de regel van het 
voordeel, terecht doorsnelen. De aange
vallen speler echter, hilaas niet bekènd 
met de toepassing van meergenoemde 

regel, stopt en verwacht een fluitsignaal 
van de scheidsrechter om de begane
overtreding te straffen, hoort tot zijn 
verwondering niets en ziet tot zijn nog
grotere verbazing de bal door zijn tegen
stander in bezit genomen. 
Ofschoon volkomen zijn eigen schuld -
maar dat beseft hij niet in zijn onkunde 
- kan hij. èn door de z.i. verkeerde be
slissing van de scheidsrechter èn door de
emotie van het spel verkeerd reageren 
en het volgend moment trachten revan
che te nemen op de speler, die hem dat
z.g. koopje leverde. Dan geldt het voor
de scheidsrechter: ,,attentiesein op".
Daarom aan alle spelers nogmaals deze
eenvoudige· raad: speelt altijd door zo
lang geen fluitsignaal klinkt en vertrouwt 
op de scheidsrechter. 

WEL GEZIEN. 
Bij de toepassing van deze regel loopt de 
scheidsrechter veel kans, dat spelers en
ook publiek mochten gaan denken, dat 
hij de overtredingen niet ziet. Niets is
echter minder waar en de speler, die
hiervan gebruik zou willen maken, zou 
zich lelijk in de vingers snijden. 
Het is toch vanzelfsprekend, dat de 
scheidsrechter bij het toepassen van de 
regel, het recht behoudt om nadere straf
fen te geven. Want wordt een overtre
ding begaan, waarvoor de scheidsrechter 
laat doorspelen, doch waarbij aan de 
overtredende speler een waarschuwing 
gegeven had behoren ce worden of even
tueel van het veld gezonden zou moeten 
worden, dan mag de scheidsrechter hem 
deze straf niet onthouden. Onmiddellijk 
na afloop van de spelsituatie krijgt de 
overtredende speler nog datgenè, wat
hem toekomt, hetzij waarschuwing of 
verwijdering van het veld. 
Tenslotte nog dit. Goed in het oog dient 
te worden gehouden, dat bij de toepas
sing van deze regel de scheidsrechter de
overtreding niet achteraf mag bestraffen! 
Zou dus een middenvoor in het straf
schopgebied onjuist worden aangevallen, 
maar desondanks in gunstige positie blij
ven, zodat de scheidsrechter niet straft, 
dan mag de scheidsrechter alsnog geen 
strafschop geven, wanneer de betrokken 
speler de kans mist of de bal kwijt raakt .. 

Kans op luxe 4�persoons auto

Het kruiswoordraadsel (met magisch fi
guur), dat wij in ons blad van 16 Maart 
aan de puzzelaars voorzetten, kreeg 5 
goede oplossingen. 
De inzenders, die dezer dagen 2 loten 
kregen thuis gestuurd, zijn: 
B. Aalders, Hoge weg 15b, Ulft, 
E. v. d. Meer, Z. Willemsvaart 45, Deo 
Bosch; 
J. M. de Nijs, Fellenoord 19, Boxtel, 
W. v. Offeren, Fr. Staelstraat 4, Boxtel, 
A. Siebe!, Zandvliet 44, Boxtel. 

Missie Thuisfront 1 
Opgehaald op het priesterfeest van Pater 
J. Klomp, voor de missienaaikring 
,,MIAD" f 7,38. 

Bijzondere mededelingen 
over de Bloedafname-avond 
De bloedafneme zal geschieden in de 
AMBACHTSSCHOOL, tegenover de 
Ark, op Maandag 23 April des avonds. 
Aanvankelijk was voorgenomen de 
avond te houden in de Schildersschool, 
maar door de technische bezwaren daar
aan verbonden, moest hiervan worden 
afgezien. 
Afgelopen week zijn de aanmeldingsfor
mulieren, waarmede men zich als donor 
(bloedgever) kan opgeven, huis aan huis 
bezorgd. A.s. Zaterdag 7 April worden 
de fonnulieren door onze helpers en 
helpsters opgehaald. Zorgt U er voor dat 
deze aanmeldingsformulieren ingevuld 
klaar liggen. Willen zich meer personen 
uit een-gezin melden, dan kan dit ook 
geschieden, daar onze helpers en help
sters nog aanmeldingsformulieren bij zich 
hebben, terwijl zij tevens gaarne alle in
lichtingen verstrekken. 
De directies van de bedrijven, die hun 
medewerking hebben verleend, aan de 
prcrpaganda-actie van de bloedtransfusie
dienst, evenals onze helpers en helpsters, 
worden verzocht, de bij hen binnenge
komen aanmeldingen 7 April, of zo spoe
dig mogelijk daarna, bij mii in te leveren. 
Velen gaven zich reeds op. U wilt toch 
niet achterbliiven? 

Namens het bestuur van het 
Neder!. Rode Kruis, 
Afd. Boxtel, 
Drs. G. P. M. WILLOCKX, 
voorzitter. 
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EENS llVEH. 
TJE BllUff We zIIn zuinig op onzè klanten en zullen hen vooral m deze moeil11ke 111d helpen. met het hwshoudgeld rond te komen. Daar heb Ie nu de jongens! Zonder I0s naar buiten! U wilt dat ze er netIes uitzien ·1 Moet tegen een stootjekunnen en .. .... U moel bet kunnen betalen •� dal\,

Voot�\ �\\ 
,, 

·t 

Een prima jongens plus-tours 
cosruum van ijzersterke tweed. 

Let eens op de ruime coupe, 
her binnenwerk. de stiksels 
en boe de knopen er aan zitten. 

Zo kunnen ze er voorlopig 
weer tegen. Als wij voor dit 
costuum !IO gulden rekenden, 
waren we al goedkoop, maar 
v.a • morgen 9 uur koopt U dit
keurige costuum 

3950voor de leeltijd 
.van 9 taa, v.a. • 

Kleine stijging p. m. 
't Is weer .... 

,,In den Ooievaar" 

PAROCHIE-AGENDA 

2e Zondag na Pasen. 
8 April 1951. 

PAROêHIE 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 als jrgt. voor Adrianus v. Oers en Adriana Nielen hsvr.; de H. Mis van kwart voor 8 voor Johannes Martinus v. d. Brand te Blerick overleden; de H. Misvan 9 uur voor het geestelijk en tijdelijkwelzijn van de parochie; z.a. gel. jrgt.voor Petrus v. Rooy en Petronella v. d. Steen hsvr.; de Hoogmis voor FranciscusJanssen.Vandaag gaat in alle HH. Missen de2e schaal voor de bizondere noden vanhet Episcopaat, welke bizonder in demilddadigheid van de gelovigen wordtaanbevolen. Na de Hoogmis Mariagarde.Hedenavond om 7 uur Lof met rozen•hoedje.Vandaag is het de laatste dag waaropgelegenheid bestaat het zuivelgeld te be·talen in de bekende offerbus achter in deKerk.
A.s. Woensdag is het de feestdag van

1J-o-CTl.--

-

St. Jozef. Des avonds om 7 uur Lof met rozenhoedje en geheel tot St. Jozef. Donderda�avond om ï uur Lof met rozenhoedje. Vrijdagavond om 8 uur vergadering van de H. Familie. Z;:iterdag is er gelegenheid tot hiechten van 3 tot half 5 door de parochie-geestelijken en van 5 uur tot 8 uur door de P:iters Capucijnen. Dopen iedere d:ig van half 3 tot 3 uur. 
De 1 e Groep v. d. Parochie-retraite 
- te weten - Stationsplein, Rech
terstraat, Stationstraat, Burgakker
en Raaphof worden Maandag
avond in het Vereniging�gebouw
verwacht om hun retraite te begin
nen. De oefeningen zijn Maandag
avond om 7 uur en om half 9, zo
dat de gezinsleden elkander met
beurten kunnen wisselen.
Dinsdagmorgen enz. elke morgen
is er een H. Mis om half 7 en om
half 9, ook in het Verenigingsge
bouw.
De 2e Groep v. d. Parochie-retraite
zal deze week bezocht worden,
d.w.z. de wijken: de Rijksweg,
Konijnshoolsedreef, Gr. Beemd,
Prins Hendrikstraat, Kasteellaan,
Ten Brinkstraat, Fr. Staelstraat, v.
Coothstraat, Parallelweg Zuid,
Vorst.

MAANDAG: kwart voor 7 gez. gef. jrgt. voor de overleden fam. v. Lieshout; z.a. gel. jrgt. voor Hendricus v. d. Boer; half 8 gel. gef. jrgt. voor Jan Maas en Agnes v. d. Broek; z.a. gel. mndst. voor Wilhelmina van Schijndel-v. Ravesteyn; half 9gez. mndst. voor Petrus v .d. Velden;z.a. gel. H. Mis voor Adriana Leerma·kers-Avendonks.DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt.voor de overleden fam. v. Lieshout; z.a.gel. H. Mis voor Martina en AdrianaRijken; half 8 gel. jrgt. voor Petrus v.d. Meyden, Johanna Bevers de hsvr.;z.a. gel. mndst. voor Theresia JohannaHeerius-Strijbosch; half 9 gez. mndst.voor Marcellus van Boxtel; z.a. gel. H.Mis voor Theodorus Franciscus v. Sonen Johanna Horsten hsvr.WOENSDAG, Feestdag van St. Jozef:kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor PetrusHubert de Werd; z.a. gel. jrgt. voorWilhelmina Timmermans-v. d. Langenberg; half 8 gel. H. Mis voor Petrusv. d. Velden; z.a. gel. H. Mis voor Maria van Zogchel; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Wilhelmina Schellekens· v. d. Ven; half 9 gel. H. Mis voor Goverdina v. Heesch-v. Aarle.Hedenavond om 7 uur Lof met rozen·hoedje en gebed tot St. Jozef v.w. hetFeest van St. Jozef.DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor Anna Margaretha de Werd·de Lever; z.a. gel. jrgt. voor Petronellav. d. Boer·v. Dijk; half 8 gel. mndst. v. Wilhelmina Toemen-de Leeuw; z.a. gel. H. Mis v. Martinus Giesbers; H. Hart•altaar gel. H. Mis voor Antonius Schel·len; half 9 gel. H. Mis voor Geertrudav.d. Schoot-v. d. Heyden.Hedenavond om 7 uur Lof met rozen·hoedje.VRIJDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt.voor Theodorus Peeters; z.a. gel. H.Mis voor Hendrik Verbeme v.w. de Spaarvereniging; half 8 gel. H. Mis voorPetrus v. d. Velden; half 9 gez. jrgt. v.Justinus Johannes v. d. Eerden.ZATERDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Wilhelmina Johanna Maria v. d. Meyden; z.a. gel. jrgt. voor Elisabethv. d. Struyk-v. Mensvoort; half 8 gel. H.Mis voor Johannes Jac. v. Kempen; half9 gel. H. Mis voor Henriëtte WitteveenSchöne.
Het H. Sacrament van het Huweüjk 
wensen te ontvangen: tste afkondiging: Henricus van der Meijden uit deze parochie en Catharina Baaijens uit de par. van het H. Hart. 2de afkondiging: Joannes Cornelis v. d. Schoot uit Gemonde en Bertha Maria 
Giezen uit deze parochie. 3de afkondiging: Johannes Vullings, geb. te Haps en won. in deze par. en Anna 
Maria Klampers geb. en won. te Oir· 
schot (par. H. Bernadette); Leonardus van de Laak geb. en won. in deze par. 
en Johanna Adriana van de Ven geb. en 
won. te Schijndel (H. Servatius). 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

F I ETS. WAAR JONG EN OUD 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. De eerste schaal "de stuivers-schaal" gaat voor de kerk - de tweede voor de bijzondere noden. In verband met de parocl1ie-retraite is het GEEN kleine H. Familie en Santa Teresa. V:inavond is het om ZEVEN uur Lof voor onze parochianen in het buitenland en voor het behoud v:in de vrede. Woensdag - Beschermfeest van St. Jo· zef, Patroon der H. Kerk. Speciaal de leden der I-1. Familie worden die dag in <le H. Mis verwacht. Des avonds is het om half 8 Lof. Zaterdag - Feestdag van de H. Liduina van Schiedam. Morgenavond begint d:in de parochieretraite voor de eerste groep: de inwo· ners van de volgende straten: Baronie· straat, Ons Doelstraat, Herman Brandt· straat, Prins Br··"ha-dstraat - Pastoor Erasstraat, Parallelweg. Bij Je inwoners va11 de volgende groep komen de Eerw. Paters op bezoek: Sta· tionstraat, Stationsplein, v. Oschstraat, Julianastraat, Wilhelminastraat, Spoor· straat, Brugstraat, v. Merheimstraat. Tenslotte willen wij er op wijzen, dat vanaf a.s. Zondag 15 April de H.H. Missen in de wijk-kapel zijn als volgt: Om KW ART VOOR ZEVEN en om KW ART OVER ACHT met algemene H. Communie als sluiting van de retraite voor de eerste groep. Om HALFTIEN en KW ART VOOR ELF voorbuurten welke al reeds sinds het beginvan de Burcht-Kapel zijn aangewezen.Wij willen de parochianen welke in dewijk-kapel thuis horen dringend vragenom tijdens deze parochie-retraite ( wan·neer zij zelf niet retraite maken) devroegmissen, niet in de wijk-kapel maarin de kerk te bezoeken.In de loop dezer week zal de kapelaans·omgang voor eieren plaats vinden.ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voorhet geestelijk en tijdelijk welzijn der pa·rochianen; 7 uur 1. d. t. e. v. 0. L.Vrouw van Altijddurende Bijstand; 8uur 1. d. tot Bijzondere Intentie (H);kwart over 9 1. d. tot Bijzondere lnten·tie (C); half 11 Hoogmis voor An toonMandos v.w. Broederschap H. HartIn de Wijk-Kapel de "Burcht": kwartover 7 1. d. voor overleden vader; half 91. d. voor overleden moeder; kwart voor10 1. d. tot bijz. intentie.MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Jacobus v.Grinsven en Josina v. Grinsven z. e.;zijaltaar 1. d. voor Adriana v. d. Linden·v. Erp; kwart voor 8 1. j. voor Antoniusvan Boxtel; zijaltaar 1. j. voor WaltherusOssenblok; half 9 1. j. voor Jacobus Rademakers.DINSDAG: 7 uur gef. 1. j. voor PetrusLambref:hts; zijaltaar 1. j. voor Willibrordus v. Zeeland; kwart voor 8 1. d. voorJan Raaijmakers v.w. de kinderen; zijalt. 1. j. voor Henrica Steenbakkers; half9 1. d. voor Dina v. d. Brand-de Bever.WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Johannesv. Schijndel; zijaltaar 1. d. voor Antoonv. Hees en Adriana v. d. Wetering;kwart voor 8 1. m. voor Maria van Eschv:m Dijk; zijaltaar 1. d. voor Petronellav. Oers; half 9 1. j. voor Henricus v.Eijck-de Louw.DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Corne·lis Strijbos en Theodora Theunissen z.e.;zijaltaar 1. d. voor Lamberdina v d.Staak-v. d. Langen berg; kwart voor 81. d. voor Henricus van Drunen; zijaltaar1. d� voor Maria Kurvers·v. Nistelrooij;half 9 1. m. Theodora Bekkers-Heeze·mans; 10 uur pl. gez. Huwelijksmis.VRIJDAG: 7 uur I.m. v. Hubertus J. v.Susante en Jos. v. Susante de zoon; zij•alt. 1. j. voor Constant van Kleef; kwartvoor 8 1. d. voor Antonius Wagenaars,echtgenote en zonen v.w. kleinkinderen;zijalt. 1. d. voor Jan v. d. Aa en Wilhel·mus de zoon; half 9 1. j. voor JanSpierings.

ZATERDAG: 7 uur gef. gel. dienst voor Mej. Wilhelmina v. Oerle en overleden familie v. Oerle-v. Nunen; zijalt:iar l.d. voor Adreas v. d. Staak en Echtgenote; kwart voor acht 1. d. voor over!. familie Mandos-Hazenberg; zij altaar 1. d. voor Adri:inus v. d. Sande-v. cl. Pas; half 9 1. m. voor Antonius Mandos-dc Koning.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. ZONDAG: ldf 8 1-1. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Alhertus v. d. Brand. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Johanna hsvr. van Alhertus v. d. Brand. DINSDAG: half 8 jrc;t. voor Theodo· rus v. Oorschot. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Francina hsvr. van Theodorus v. Oorschot. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Henri· cus Timmermans. VRIJDAG: h:ilf 8 irr?t. voor Antonetta hsvr. van Henricus Timmermans. Z ,\ TFIH) \G: half 8 jrgt. voor Allegon· 
da Schalks. Deze week zullen geschieden: Maandag mndst. voor Wilhelmus v. d. Meyden; Dinsdag mndst. voor Wilhelmina Olyslagers; Woensdag mndst. voor Henrica v. Oorschot; Donderdag en Vrijdag H. Mis voor Adrianus Rijken te St. Michiels-Gestel overleden; Zaterdag H. Mis voor de Weled. Heer FranciscusBüshorst te Grave overleden.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. ZONDAG 8 April: om 7 uur H. Mis voor de overleden familie Berens en van den Boom; om half 9 H. Mis tot zekere intentie; en om 10 uur hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn "an de narochie. be eerste schaal is voor de eigen kerk; en de tweede voor de Bijzondere Noden. Om half 3 Vesperlof. MAANDAG 9 April: om half 8 gez. eerste irgt. voor Petrus Hazenberg. DINSDAG: om half 8 H. Mis voor Gus• tave Tilman. WOENSDAG: om half 8 jrgt. voor Ma· rinus Veroude-van Grinsven; om 8 uur voor Johanna Renders-v. d. Moosdijk. Des avonds om half 8 vergadering voor de leden van de Kath. Actie in "Orion". DONDERDAG: om half 8 mndst. voor Johannes Leyten. VRIJDAG: om half 8 mndst. voor Joan· nes Brands. Om half 9 komen de kinderen van de zesde klas te biechten. ZATERDAG: feestdag van de H. Lidui• na van Schiedam; om half 8 H. Mis tot bijzondere intentie. Des middags gelegenheid tot biechten van 6 tot 7 uur. De zelatricen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs - en die van de Retraitepenning - worden verzocht de contributie voor de eerste helft van het jaar op te halen: dat is 65 cent voor de Voortplanting en 26 cent voor de Retraitepenning, en deze gelden dan dit keer, met de ledenlijst, af te dragen aan de pastorie, vóór 1 Mei. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDTNG, ZONDAG: half 7 1. j. voor Corn. v. Berkel; 8 uur 1. m. tot welzijn der pa· rochie; 10 uur z. j. voor Joh. v. Abeel en; 3 uur Lof, daarna jongenscongregatie. MAANDAG: 7 uur z. m. voor Engelb. v. d. Velden v.w. Soranus; half 8 z. j.voor Adr. v. Abeelen; 8 uur 1. j. voorJohanna v. d. Velden.DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Theov. Hal enz.; half 8 1. j. voor Maria Corn.v. Berkel; 8 uur 1. mndst. voor JohannaPetrus Swinkels.WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voorHendrika Hendr. Quinten; half 8 1. m.voor Engelb. v. d. Velden als over!. lidproc. v. Kevelaar; 8 uur 1. mndst. voorGer. Snikmans.DONDERDAG: 7 uur z. m. voor Petra·nella Adr. v. Asten; half 8 1. mndst. voorMarinus Kuppens; 8 uur 1. mndst. voor

Arn. Bressers. VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Corn. v. d. Boer; half 8 1. 7e voor Engelb. v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. voor Adr. v. d.Velden.ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voorTheod. v. d. Boer; half 8 1. mndst. voorCornelia Traa; 8 uur 1. mndst. voor Barbara Joh. Hcykants.ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Petra•nella Frans Vingerhoets; 8 uur 1. mndst.voor Wilh. Hermes. In de Kapel der Eerw. Zusters: Maan<lag 7 uur 1. m. voor Maria Adr. v. Dijk v.w. de kinderen. Dinsdag 7 uur 1. m. voor \'v'ilh. Witlox als over!. lid proc.Bokhoven. Woensd:ig 1. m. voor Wilh.Witlox als over!. lid 0. L. Vrouw v. d.H. Eik. Donderdag I.m. voor CorneliaLeon. v. d. Laar. Vrijdag 7 uur 1. m.voor Hendr. Quinten als over!. lid derBoerenleenbank. Zaterdag 7 uur 1. m.voor Hendr. Quinten als over!. lid: Bokhoven. Zondag 7 uur 1. m. voor Hendr.Quinten als over!. lid: Bergen op Zoomnaar Sittard.7e Petronella Adr. v. Asten te Liempdeoverleden. Enge]b. v. d. Velden teLiempde overleden.
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 2e Zondag na Pasen 

8 April 1951. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de parochie. Tweede schaal voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het Lof een liecl. Woensdag plechtigheid van de H. Joseph. De uiterlijke viering van dit feest wordt uitgesteld tot Zondag a.s. De kinderen van de eerste klas, die vóór 1 Mei 7 jaar worden, zullen met Hemelvaart (3 Mei) hun eerste H. Communie doen; de anderen in October. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhelmina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis voor Mej. Maria Emerentia Banens; 10 uur Hoogmis voor de parochie. MAANDAG: 7 uur H. Mis ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid; 8 uur jrgt. voor Engelbertus van Vessem. DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Anton ia Wilhelmina van Rulo; 8 uur jrgt. voor Anna van Vessem-Heesakkers. WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Pieternella van de Nosterum-v. Wezel; 8 uur gef. jrgt. voor Hendricus van der Kammen. DONDERDAG: 7 uur mndst. voor Albertus van Gemert; 8 uur gef. jrgt voor Gerardus Cornelis van der Kammen. VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Anna Nijssen-Daniëls; 8 uur jrgt. voor Hendricus van den Braak en Antonia Egelmeer hsvr. ZATERDAG: 7 ur jrgt. voor Franciscus Schoenmakers en Henrica Beekveld de hsvr.; 8 uur H. Mis voor de Gelovige Zielen. Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus van Oers. H. Mis voor Hendricus van den Langenberg. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. ZONDAG, 8 April: Tweede Zondag na Pasen. Deze middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Woensdag: Beschermfeest van de H. Joseph, Patroon der H. Kerk. 's Avonds om 8 uur Lof. Donderdag en Zaterdag: om 8 uur Lof. ZONDAG: om 7 uur H. Mis als jrgt. voor Maria van Schayk; om half 9 voor Hans Janssens. MAANDAG: om 7 uur voor Johannes der Kinderen en Petronella Raaymakers; om half 8 voor Juffrouw Baenens. DINSDAG: om 7 uur voor Johannes der Kinderen en Petronella Raaymakers; om half 8 voor Mevrouw WindstosserGeelen. DONDERDAG: om 7 uur voor Cornelis Verhoef te Esch overleden. 

Wij kopen tegen de hoogste I Gevraagd voor direct net R.K. , Gouden ring verloren in om-prijzen !?mpen,_ koper, zink, meisje, zelfstandig kunnen trek Mgr. Wilmerstraat. Tegenlood en 11zer. Niemand betaalt 
I 

werken. J. Telghuys, Ten 1 • 
Gevraagd een nette Werkster voor meer<lere dagen per week en een hulp bij de afwas. Hotel Riche. U hoger prijzen dan W. Kleijs- Hagestraat 19, Eindhoven of beloning terugbezorgen, Mo-sens, Maastrichtsestraat 49. Past. Erasstraat 13, Boxtel. lenstraat 19. 

WINKELIERSVERENIGING 

Het opgeven, als lid van de winkeliersvereniging, 
tot de oprichting, waar gisteren 4 April door 
44 leden spontaan werd besloten, kan nog ge• 
schieden tot uiterlijk 

WOENSDAG 11 APRIL 

HET BESTUUR. 
Secr. Alph. Link 
Molenstraat 1 

Van Geel's Metaalwarenfabriek - Boxtel 
vraagt voor spoedige indiensttreding : 

ASSISTENT BOEKHOUDER 

Vereisten : Middelbare schoolopleiding. Practijk" 
diploma Boekhouden, bekendheid met moderne 
Bedrijfsadministratie; Leeftijd 19-23 jaar. Uitvoerige, eigenhandig geschreven sollicitaties met ver,melding van verlangd salaris te richten aan de Directie. 

7La,CJ.h._ 

VOOR Z'N PLEZIER OP RIJDT 

..MAGNEET, het roestvrije on-v4t� 
woestbare rijwiel. .Magneef is de 
enige volkomen roestvrije fiets, 
dank zij het speciale verchroom. 
en lak-systeem volgens de nieuwste 
Amerikaanse vindingen. Daarom 
kan een .Magneet• overal tegen 
en ziet hij er na jaren nog uit als 
nieuw. Constructie en afwerking 
staan aan de top. Een .Magneef 
is ijzersterk en rijdt vederlicht. Kóóp 
zo'n prachtige "M agneet". Het 
fietsen wordt een heel riieuw ge
noegen. De betaling regelen wij desgewenst in overleg met U 

VERKRIJGBAAR IN 

DIVERSE MATEN EN 

10 VERSCHILLENDE KLEUREN 

PRIJZEN REEDS v.a. f 127 .50
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ENIGE NETTE MEISJES 
gevraagd. 

Stoomwasserij Gl ES BE R S 
Eindhovenseweg 8 Boxtel 

Voor een tweèt.il jongedames bov,n 23 jaar wordt op het 
kantoor van de Organisatie van "De Nederlandse Nieuws• 
bladpers" een prettige werkkring geboden als 

STENO-TYPISTE 
op een salaris van f 170 per maand. Bemiddeling voor 
een rension wordt verleend. 
Sollicitaties te richten aan "De Nederlandse Nieuwsblad, 
pers" Daendel.;traat 69, 's Gravenhage:. 
Inlichtingen omtrent de werkkring worden verstrekt 
door de administratie van Brabants Centrum, Molen• 
straat 19, Boxtel. 

voor de belangstelling, die wij
bij de viering van ons Zil

veren Huwelijksfeest mochten 
ondervinden, betuigen wij bij 
deze onze hartelijke dank. 

Th. van Heesch 
J. van Heesch-Voets 

Maastrichtsestraat 31. 

Heb grote middenstandswo
ning. Wil ruilen voor dito 
kleinere, liefst centrum. Brie
ven onder nummer 33. 

Ter aanvulling van de kennis
geving omtrent de wegens 
ziekte noodzakelijk geworden 
overdracht van mijn agent
schap der diverse dag- en 
weekbladen, deel ik mede dat 
de waarneming van het agent
schap door W. Heesbeen jr. 
slechts van tijdelijke aard is. 

H. v. ROOSMALEN. 

Te koop: een toom G.Y. big
gen, waaronder gemerkte. 
W. de Punder, Kinderbos IA,
Boxtel. 

Te. koop: keukenfornuis. Kas
teellaan 8 ('s avonds na 6 
uur). 

Staat ter dekking bij A. v. d. 
Sande, Kalksheuvel, Boxtel, de 
bekende stamboek en premie
hengst Jikko v. Adr. Jaspers 
te Oosterhout, iedere Dinsdag � 
van 11-12 uur. 

·apOJUJp;io
·is 'SJJ)jllOQ ·s puJFlt1Jqu12v
01JW "h. oJ•N J;ipeMuqs ;ipu;i)j
-aqJa110 ap u12A uooz 'Joquall
-uo� ueA II OJ!N islluaq ap
'1a1xoa 'puoo� 'Sj;J)jll!h\S ·4.1
f!9 ·w·u Jnn 1; 'pJd\f Ol iJcp 
-SU!O ·s·c uaiJ114J1zaq ai 11212,s
: S�3)1)10:IN3G�VV d "H"H 

Uit voorraad nog leverbaar 
diverse Pootaardappelen, Bint
je, Rode Star, Yselster, Beteka, 
Eigenheimer, Noorderling, Po
pulair, Wilpo, Vor;:in, enz. van
af 20 et. per kilo. Ook vroege 
soorten in kiembakjes. 
Verder nog diverse gras- en 
klaverzaden, zaaigranen, ser
radella, rode lupinen, mais 
Unicum en Hybride, kortom 
alles voor uw Tuin en Akker. 
Zaadhandel P. P. van Zogchel, 
Boxtel. 

In gezin met 3 schoolgaande 
kinderen gevraagd R.K. meisje, 
boven 20 jaar. Enigszins be
kend met koken. Vóór 1 of 
15 Mei. Mevr. Hoyng, Prins 
Bernhardstraat 9, Boxtel. 

Te koop bij Jennissen te 
Liemode, biggen en zware 
driftên. 

Biggen te koop bij Wed. 
v. Weert, Kasteren B
Lie.mpde.

Te koop: een kalfvaars t.b.c.
vrij, en eetaardappelen. M. 
Schoenmakers, Roond 2a. 

• De leden van de Varkensfok
vereniging N.L., kunnen uiter
lijk tot en met Zondag 8
April a.s. opgaaf doen voor
inzending fokdag, welke ge
houden wordt op 30 April a.s.
Secr.: A.v. d. Pasch, Tongeren
18. 

Gevraagd tegen 1 Mei net
dagmeisje, liefst 16 à 17 jaar.
Mevr. Olyslagers-v. d. Ven,
Mgr. Wilmerstraat 7. 
Te koop een arbeiderswoning
met tuintje, gelegen Parallel
weg noord. Bevragen bij F.
van den Aker, Spoorstraat 19.
Aan hetzelfde adres een piano
te koop.

Gevestigd te Liempde. 

P.J. M. Batenburg 
ARTS 

Spreekuur: 
's middags 1 - 2 uur dagelijks. 
'• avonds 6.30 - 7 uur behalve 
Zaterdag,. 

Ingang wachtkamer en 
apotheek aan zijkant buis. 

._......----��-__ ....,.,._

Iets voorfijnproevers 

Blikjes Nescafco 
op ut.b koffiebon. 

À. tt. d. .Aleijden 
Past. Eraestraat 13, 

Telefoon 341 
Boxtel 

voor Uw kinderen 
Ons speciale koekje : 
100 gram BIESJES 27 et 

mei 5 5parzegels 

Natuur azijn 
Huish. azijn 
Slasaus 
Mayonnaise 
Mosterd 

per 100 gram • 

:,5 et 

27 et 

26 et 

Schuim 26 et 

Melk-Carame!s 28 et 

Pepermunt p. r. 1 7 cl 
Vruchtenrol 1 0 cl 
. . en 100/o voordeel 

"Land van 
Belofte" 

verser en Hjner 

---;;;B-est-uu,�van---de-RK-. ----Tab-al:sb-ewe-rkers-bon-d l-3 -ma_a_l d-aa _g_s e-e-n g-l-aa-SJ.-8 1 St. W,/librordus, a/d. Boxtel, dankt allen die bij � 
gelegenheid van het 50-jarig beslaan hun belang- � 
stelling hebben getoond. l

, 
van die heerlijke bloedwijn is:

voor 2ieken: een bron van nieuwe 
energie. 

Een mooze
•

zaal 
voor intieme feesten, 

' 
besloten partijen en 

grote vergaderingen 1 

OP BILLIJKE COI\DITIES TER BESCHIKKING. 

HOTEL"RICHE" 
STATIONSTRAAT BOXTEL TEL. 464 

TENNIS 

RACKETS 1
PRESSEN 

SCHOENEN 
BROEKEN 
BROEKROKKEN 
SHIRTS 
SOKKEN 
OLIE 

HOEZEN -4 
HANDLESS l"'I
BALLEN z
CLIBS z

11.1 Alles voor de Tennissport -

.... J. A. GEMEN "' 
1 StaUonstraat 14 Boxtel Tel. 296

1 

TENNIS 

Fijne zure Haring 71/2 et.

vos Stationstraat 44 Tel. 527

Los en in flacon 

GROTE WEEKRECLAME 
Deze week: 

Vette runderlappen en hachévlees 
van f 1, 75 voor f 1,50 per 500 gram 
en als extra t.m. Woensdag l l April 
250 gram Boterhamworst van 90 

voor 63 cent 
1 kg Zult van f 1,60 voor 98 cent. 

Uitsluitend à contant. 

bij Slagerij v. Nistelrooij 
Rechterstraat 20 

Al onze producten staan onder voortdurende 
controle van het S. V.O. laboratorium in U trecbt. 
Dit waarborgt de beste kwaliteit. 

EXTRA WEEKRECLAME 

De slagers van Boxtel maken U het 
leven goedkoper en bieden U deze week 

6 en 7 April 
UITSLUITEND A CONTANT 

Hachée e n  Rund e r lapp e n  
à f 1.50 per ½ kg. 

voor herstellenden: een dosis beterschap 
voor kinderen: eetlust ... dus gezond• 

heid. 
voor iedereen: nieuwe kracht en 

leven si ust. 

Drogisterij De Molen 
Rechters1raat 37 Box1el Tel. 361 

OVERGORDIJNSTOFFEN 
MODER'.\:E DESSINS 

PASTEL TINTEN 

LAGE PRIJZEN 

ALTIJD IETS APARTS! 

J:J.�� 
WONINGINRICHTING 

Luxe Auto's te huur 
zonder chauffeur 

voor binnen- en buiten land 
J. J. Ketelaars, A 6 Liempde 

U zoekt een Bromfiets? 
• De snelle Victoria

is de beste fiets met hulpmotor  en
kettingaandrijving.

• De Lohmann

is de goedkoopste bromfiets in aankoop
en in gebruik lopend op ruw-olie of
petroleum,

En ten slotte voor bejaarde mensen 

DE SOLEX 

Pieter v. d. Brandt 
Baroniestraat 48 BOXTEL 

• BROMFIETSEN TE HUUR.

Bek ijk deze pracht kwaliteit 
DUBBELE Egyptische regen
mantel .. Dubbel""_ d.w.z. dal 
zij met dezellde Egyptische stol 
gevoerd is en daardoor ook een 

DUBBELE GARANTIE geell 
legen doorlating van vocht en 
wind Heerlijk ruim. lang vol• 
/end. ·n leuke vlotte coupe. een 
stukje primo kleermokerswerk. 
Met zo·n mantel kunt U vol ver
trouwen door iedere bui. En 
deze mantel brengen wij. met 
al zonder ceintuur te drogen. 
inclusie/ 

olknoopbore 54 7 5 
capuchon voor ■ 

ln dezellde uitvoering 'n onbe• 
rispelijke herenregenjas. ook 
met of zonder 

54?5 ceintuur te 
dragen 

't Is weer .... 

----

Nu alles duurder wordt. - ---.___ __ ..., 
verlagen wij onze prijzen 

,,IN DEN OOIEVAAR" 

1 0 1 N s DA 6 1 a.s.
étaleren wij in een 
SPECIALE 

ATTRACTIEVE 
ETALAGE 

3 
BABY-UITZETTEN 
Tegen zeer speciale prijzen.! 

Uitzet "I< ECLAME" 
1 Totaalprijsf 39. -1 

Uitzet "POPULAIR"
!rotaalprijsf7fs0j

Uitzet "SPECIAAL"
1 Totaalprijs f 12 5.-1 

G.Y.-FOKKERS,
die met hun varkens naar 
de FO KDAG willen op 30 
Arril te 1:Soxtel, kunnen deze 
opg ven bij de Secretar s. 
Vorst 16, tot en met Zondag 
8 Apr,l. Stamboekkaarten 
meebrengen. 

HET BESTUUR. 

Mevrnuw KONING, Stations• 
weg 4 te 's,Hertogc:nbosch, 
vraagt voor 1 Mei of vroeger 

een R.K. DIENSTBODE 
voor dag en nacht. Tijdelijk 
ongeveer 21/2 maand nog te 
's,Hertogenbosch; daarna te 
ROXTEL, PRINS HERN.
HARDSTRAAT 9 

Bakkersleerling 
J?evraagd voor spoedige in• 
di�nsttreding. 

Frits Ghijssens 
Rechterstraat 

Deze week vragen wij 
uw aandacht voor 

NYLONKOUSEN 
Ragfijne nylons 

modetinten f 8,95 
Kristal nylons 

zeer fijn t B, 75 
Kristal netnylons 

fijn weefsel f 12,50 
Nylons met kleine 

weeffoutjea 
RECLAMEPRIJS 

Zolang de voorraad 
strekt f 2.40 

Onze KOUSEN, 
ABONNEMENTSKAARTEN zijn 
een geweldig succes. 

100 gram 
GEV WIEHEMS 30 ce~t 

• tis een mooie 
met graf0Nl6E FLUIT DU3!1H 

KOE~!oE~am, 
per . 28 cl Vanille Sprits 

Bitterkoekjes 

Speculaas 

Marie 

Frou-Frou 23 et 

~~:~ îOO/o voordeel 

N THEE 

IL__I 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Kleine zakenman met ondergang bedreigd 
Van het moment af, dat de huid�e 
duurte-epidemie inzette is het duidelijk 
geweest, dat niet alle groepen der bevol
king hiervoor compensatie zouden ont
vangen aan de inkomenszijde. Minister 
Drees heeft in een radiorede zijn leed
wezen daarover betuigd. 
Voor de pensioentrekkers en eigenaren 
van kleine vermogens werd het inkomen 
in de laatste jaren door de steeds stij
gende prijzen in vele gevallen ontoerei
kend. In deze sector wordt reeds lang 
stille armoede geleden. Dit proces zet 
zich nu in versterkte mate voort. 
Sinds 1948 zijn de prijzen van consump
tiegoederen met 25 procent gestegen. 
De invoerprijzen stijgen met 27 procent 
en de lonen met 21 %. Deze krasse 
cijfers werden door minister Van den 
Brink zelf in de Kamer bekend gemaakt. 
Tot hoeveel zorgen deze ontwikkeling in 
Nederland heeft geleid, kan men slechts 
gissen, doch zij worden door velen in 
regering en Kamer naar onze mening 
nog onderschat. Men kan spreken over 
21 procent loonsverhoging, maar lang 
niet alle groepen van ons volk hebben 
daarvan geprofiteerd. Slechts de hecht
georganiseerde arbeiders, verbonden 
door C.A.0. en bindende loonreg_eling 
ontvingen deze compensatie geheel. De 
andere arbeiders en kleine zelfstandigen 
ontvingen een gedeelte daarvan of . . . .  
niets, o m  nu niet t e  spreken over lijf
rentetrekkers enz. 
Wanneer men dus nu komt aandragen 
met nog zwaardere lasten en verbruiks
beperking met 5 %, dan moeten wij con
cluderen dat er mensen zijn, die nu nog 
slechts drievierde van hun vroeger inko
men ter beschikking hebben. Dit is te
meer catastrofaal, omdat dit inkomens 
betreft, die uitsluitend werden gebruikt 
voor de eerste levensbehoeften. Dat wil 
zeggen: het gebrek doet zijn intrede in 
veel huisgezinnen. 
Toch heeft de overheid haar politiek van 
muntverzwakking niet opgegeven. Het 
resultaat is nu een diepgaande wijziging 
van het economisch beeld in ons vader
land. 
Om dit te illustreren zien wij naar de 
kleine :zakenmensen, de winkeliers. Door 
de fantastische prijsstijging is hun voor
raad ingekrompen. Bij de meesten van 
hen ontbraken de middelen om meer 
geld in hun zaak te steken. Immers hun 
economische functie ligt vooral in het 
verschaffen van diensten, niet in de ka
pitaalkracht. De factor arbeid staat bij 
hun inkomen volledig op de voorgrond. 
Daarnaast stegen hun winsten niet even-

Attentie voor de Legerzielzorg 
WENS VAN HET EPISCOPAAT: 

STEUN AAN NATIONAAL 
KATHOLIEK THUISFRONT ! 

De zorg voor de geestelijke en morele 
welstand van onze jonge militairen is 
onlangs weer in een bijzonder licht ge
plaatst door de afkondiging van Minis
ter Drees, dat onze jongste lichtingen 
straks voor de duur van zes maanden in 
Duitsland gelegerd zullen worden. 
Uit ervaring weten we, dat onze jon
gens hierdoor niet zó maar een tijdje 
van huis· zullen zijn, doch dat ze het 
vaderland zullen moeten dienen zonder 
de goede gewoonte en de vertrouwelijke 
sfeer, die hun jonge levens tot dan toe 
nog omringden. Dat houdt een ernstig 
gevaar in, waarover het Nationale Ka
tholieke Thuisfront zich dan ook ter
dege beraden heeft. Verheugend voor 
deze instelling is, dat de Nederlandse 
bisschoppen juist dezer dagen hebben 
beklemtoond, dat K. T. op de algemene 
steun van alle parochies en parochianen 
moet kunnen rekenen. Zij stelden daar
toe een ledenactie voor tegen een mini
mum contributie van to cent per maand, 
ofwel f 1,20 per jaar. Uit deze episco
pale belangstelling blijkt wel, dat wij 
niet blind mogen zijn voor de gevaren, 
die aan een lange militaire dienst in het 
algemeen en aan een verblijf in het bui
tenland in het bijzonder vast zitten. 
18 maanden diensttijd en 6 maanden 
Duitsland kan veel onheil betekenen, 
doch als de katholieke bevolking het 
ware apostolaat begrijpt, kunnen onze 
hardwerkende legerzielzorgers ontzet
tend veel voorkomen. 
De tijd van pakjes en kranten is voorbij, 
maar de tijd van de échte, directe ziel
zorg staat voor de deur. Wij zullen het 
Nationale Katholieke Thuisfront in staat 
moeten stellen de legeraalmoezeniers 
voldoende middelen te verschaffen voor 
een doeltreffende strijd tegen de geva
ren, die de soldaat bedrei�en. 
Het is daarvoor gewenst, dat in elk ka
tholiek gezin een of meerdere personen 
lid worden van Nationaal Katholiek 
Thuisfront. leder draagt dan een stukje 
verantwoording mee in een moeilijke 
tijd voor jonge soldaten. 
In een van onze volgende nummers zul
len wij nadere bijzonderheden publi
ceren. 

Kamer van Koophandel 
NIEUWE INSCHRIJVINGEN: J. Le
maire (winkel in kruidenierswaren en 
tabaksart.) Wilhelminastraat 10, Boxtel. 

redig met de prijzen. Vooral in de secto
ren van de eerste levensbehoeften waren 
zowd fabrikant als winkelier er op uit 
om hun prijzen zo scherp mogelijk te 
stellen. Hun uitgaven stegen evenredig 
met de prijzen. Het enige gevolg was 
een daling van het reële inkomen. Ja 
zelfs aan hun nominale inkomen werd 
getrokken door de toenemende concur
rentie, die bijvoorbeeld hogere recbme
kosten noodzakelijk maakte. 

STEEDS VERDERE VERLAGING. 
De verkoop van luxe artikelen beweegt 
zich reeds lang in dalende lijn. Op de 
omzet van deze artikelen werden in 
verhouding de hoogste winsten gemaakt. 
Ook daar werd dus een daling geconsta
teerd. Temidden van al deze ongunsti
ge factoren komt de overheid met haar 
plan tot consumptieverlaging. Dat bete
kent opnieuw een tbling van de handels
omzetten in het binnenland met als ge
volg een nieuwe inkomensdaling. Aan dit 
inkomen wordt voorts nog geknabbeld 
door de flinke concurrentie van de zijde 
van het grootbedrijf. 
Temidden van een algemene drang naar 
hogere beloning van de arbeid wordt het 
inkomen van de kleine zakenmensen ver
laagd_ tegenover stijgende kosten van 
levènsonderhoud. Niemand achter de 
regeringstafel heeft een woord aan het 
welzijn van dit volksdeel gewijd. Door 
de inflatie-politiek van de regering en 
de drang tot consumptiebeperking wordt 
de gehele particuliere winkelstand met 
de ondergang bedreigd. 
Wij beschikken sinds enige tijd in de 
Sociaal-Economische Raad over een 
lichaam dat het bedrijfsleven vertegen
woordigt. Ook van die zijde heeft men 
zijn waarschuwende stem tot op heden 
niet laten horen. Van de belangrijke 
middengroep met zelfstandige werkers 
op velerlei gebied worden er steeds meer 
in afhankelijkheid gebracht. De econo
mische tegenstellingen in ons land wor
den steeds groter. Aan de uitbreiding der 
grote concerns wordt geen enkele be
lemmering in de weg gelegd. Aan een 
handhaving van de bestaande economi
sche structuur in ons land wordt blijk
baar niet gedacht. En toch streeft de 
overheid naar een evenredige verdeling 
van lasten, zo lazen wij. 
Men moet tot de conclusie komen, dat 
hier sprake is van een zinledige frase. 
Het gaat er in deze noodtoestand om 
de positie van elke Nederlander op de 
plaats waar hij gesteld is, zoveel moge
lijk te handhaven. 

dr. H. R. MES. 

Plaatselijk Nieuws 
DE BLOEDTRANSFUSIEDIENST 
VAN HET NEDERL. RODE KRUIS. 

Aanmeldingen overtroffen alle 
verwachtingen 1 

Het aantal aanmeldingen van bloedge
vers voor de bloedafnameavond is bui
tengewoon groot. 
Boxtel heeft zich van zijn beste kant 
laten zien. Het is noodzakelijk de bloed
afname over 2 avonden te verdelen. 
Behalve 23 April zal dit waarschijnlijk 
7 Mei worden. 
Ieder die zich opgegeven heeft krijgt 
persoonlijk een oproep wanneer en waar 
men moet komen. 
Men gelieve zich zoveel mogelijk aan 
de juiste tijd te houden. 
Door aanmelding heeft men zich van
zelfsprekend opgegeven voor slechts 
één keer bloed te geven. 

MET PINKSTEREN WEER 
MUZIEKFEESTEN TE BOXTEL. 
Evenals in 1949, zullen de plaatselijke 
vocale en instrumentale verenigingen, 
met name, de Boxtelse Harmonie, de 
R.K. Gildebondsharmonie, de Zangver
eniging St. Caecilia-St. Petrus, Boxtels 
Gemengd Koor en Boxtelse Orkestver
eniging, in onderlinge samenwerking 
weer Muziekfee�ten organiseren, op de 
,,Houtwerf" in de Molenstraat. 
Ook nu zal het geheel weer een feeste
lijk karakter krijgen, door de aanwezig
heid van een Grote Kem1is met Dan
cings. 
Overigens zal er naar worden gestreefd, 
de bezoekers van de verschillende mid
dag- en avondconcerten geen hinder te 
doen ondervinden, van de aanwezige 
kermis. 
In een volgend artikel zullen nadere me
dedelingen volgen, i. z. deze Muziek
feesten. 

BOXTELS ORKEST. 
Het zal de lezers van Brabants Centrum 
zeker interesseren van tijd tot tijd op de 
hoogte te worden gebracht met de gang 
van zaken in Boxtels Orkest. Vooral om
dat er hier ter plaatse veel belangstelling 
bestaat voor deze vereniging, wat tel
kens weer blijkt uit de concerten die dit 
orkest aan Boxtel biedt. 
Onlangs ontving zij uit St. Michiels 
Gestel het verzoek aldaar te komen 
concerteren. 
Bij gelegenheid van 't 100-jarig bestaan 
van de St. Vincentiusvereniging aldaar, 
zal voor genodigden, waaronder Mgr. 
Mutsaerts, een feestvergadering worden 

gehouden, waarbij Boxtels Orkest voor 
de muzikale omlijsting zal zorg dragen. 
Met solisten, koor en orkest zal worden 
uitgevoerd het eerste deel van het ora
torium van Haydn "die Jahreszeiten". 
Dat dit werk, dat in zeer korte tijd 
moest worden ingestudeerd, doorgang 
kon vinden, dankt het orkest aan haar 
krachtige leiding en het grote animo van 
haar leden. 
Het is zeker een aangename taak van 
de B.O.V. om ook buiten Boxtel de naam 
van ons Boxtels muziekleven hoog te 
houden. 

ACTIE RODE KRUIS. 
Teneinde de grootscheeps opgezette lan
delijke gecoördineerde en georganiseer
de grote campagne van het Nederlanse 
Rode Kruis in onze gemeente te helpen 
voorbereiden, hebben onderstaande 
dames en heren zich bereid verklaard 
deel uit te maken van het comité: 
C. Aarsen, Baroniestraat 37; W. L. v.
Amelsvoort, Molenstraat 19; C. de Brou
wer, Baroniestraat 51 C. Dongen, Sta
tionstraat 47; J. v. Esch, Merheimstraat
18; W. v. Gent, Leenhoflaan; H. Ha
zenberg, Ridder van Cuykstraat 40;
Mevr. v. Helvoort-Boers, Molenstraat 9a
P. Hendriks, Kalksheuvel 27, A. Hör
mann, Koppel 23; J. de Koning, Sta
tionstraat 104; R. de Laat, Breukelse
straat 134; H. v. d. Meerendonk, Mgr.
Wilmerstraat 6; Ir. R. Miedema, Ons
Doelstraat 24, S. W. Numa_nn, Molen
straat 114; Mevr. v. Oerle-v. Dijk, Mo
lenstraat 61, L. v. d. Pas, Oirschotseweg
9; P. Prince, Hertogenstraat 6; J. Schel
lekens, Burgakker 6; Mej. J. Smits, Mo
lenstraat 12; Aug. J. v. Susante, Pastoor
Erasstraat 8; C. Suys, DufourstraJt 26;

J. Tielen, Mgc Wilmerstraat 12; G. v.
Uden, Stationstraat 70; A. C. v. d.
Weijst Stationstraat 95; J. Willemsen,
Rechterstraat 39; F. Witteveen, Rechter
straat 18.
Dinsdag 17 April a.s. zal het bestuur van
de afd. Boxtel van het Ned. Rode Kruis
met het comité bijeenkomen ter bespre
king van de diverse acties. Deze bijeen
komst wordt gehouden in de zaal van
Hotel Riche en vangt aan om 8 uur
's avonds.

KRINGAVOND 
PROVINCIAAL GENOOTSCHAP. 
In het raadhuis te Boxtel zal hedenavond 
een kringavond gehouden worden door 
het Provinciaal Genootschap van Kun
sten en Wetenschappen in Noord Bra
bant en de Boxtelse Heemkundige Stu
diekring, welke kring de plaatsen Best, 
Esch, Gemonde, Haaren, Liempde en 
Boxtel omvat. 
Op deze bijeenkomst zal Pater M. Bo
gaarts S.J. uit Rotterdam een voordracht 
houden over het onderwerp "BraJ,anders 
buiten Brabant". 
Alvorens de kringbelan_gen ter sprake 
gebracht worden, zal een kleine collectie 
prenten en Brabantse torens te bezich
tigen zijn. 
De bijeenkomst zal om 8 uur plaats 
vinden. 

GESLAAGD 
R.K. LANDBOUWWINTERSCHOOL. 
Na het eindexamen op 5 April 1951 kon 
aan onderstaande leerlingen het einddi
ploma worden uitgereikt: 
C. ]. v. Berkel, Boxtel; P. W. v. d.
Mee rakker, St. Oedenrode; J. Aarts, As
ten; P. Th. v. Alphen, Haaren; S. M. v.
Erp, Eindhoven; M. A. v. d. Ven, Nistel
rode; W. H. Verhagen, Gemonde; J. H.
Kapteijns, Eindhoven; P. M. Joosten,
Liessel; Fr. E. Schoenmakers, Haaren;
G. Raaijmakers, Oirschot; P. 'J. Sanders,
Son; H. J. de Veer, Lith; J. M. C. Wel
vaarts, Liempde; L. J. v. Alphen, Eind
hoven; J. Chr. Cust�rs, Someren; J. J.
v. Kessel, Boekel; H. Aarts, Asten; P. L.
de Jong, Tilburg; H. Verhoeven, Ha
pert; Th. G. Ceelen, Oss; G. N. v. Gas
tel, Geldrop; G. A. v. Hoof, Gemert; M.
L. v. d. Heuvel, Vorstenbosch; M. J. v.
Dongen, Zeeland; J. Hanegraaf, Nistel
rode; J. C. L. Geçrts, Gemonde; E. C. J.
Veroude, Udenhout; J. Op 't Hoog,
Haaren; M. G. Beekmans, Gemonde;
M. Fr. van lersel, Helvoirt; Th. F.
v. Overbeek, Oirschot; P. Fr. Roijakkers,
Nuenen; A. de Bever, Cromvoirt; J. M.
Bevers, Boekel; G. Giesen, Sterksel; H.

J. v. Kessel, Vorstenbosch; M. W.
Adriaans, Zeelst; M. J. Ketelaars, Moer
gestel; H. A. C. Oomen, Someren; A. J.
Vermeer, Udenhout; A. J. Heijns, Oir
schot; P. v. d. Moosdijk, Someren; A.
M. H. Scheepers, Heeze; P.J. v. Lierop,
Eindhoven; J. W. E. Sweegers, Eindho
ven; M. C. Verhoeven, Udenhout; Fr.
G. Vermeer, Haaren; J. J. Verwijst, Erp;

J. J. v. Bakel, Heesch; A. P. Versteijnen, 
Tilburg; P. J. C. v. d. Linden, Nuenen; 
A. v. d. Helm, Heesch;; J. M. Pijnen
burg, Udenhout; J. M. Verhoeven,
Schijndel; A. P. v. d, Heijden, Helmond;
A. v. d. Ven, Veghel; N. P. Vogels, Box
tel; J. J. v. d. Water, Eindhoven; W. M. 
W ertenbroek, Maren.

BEKROONDE SLAGERS. 
Op de binnenlandse afdeling van de 2de 
Internationale Slagersvakwedstrijd en 
tentoonstelling te Utrecht, behaalde F. 
Baaijens, Stationstraat 10, alhier met een 
kerstgroep uit vet geboetseerd de aller
hoogste onderscheiding. Voor dit fraaie 

werkstuk werd hem n.l. de Ereprijs toe
gekend. 
In de rubriek "Fijne Vleeswaren", viel 
hem bovendien nog een eerste prijs ten 
deel voor het artikel snijworst. 

* * *
Op de buitenlandse afdeling van <le ten
toonstelling met vakwedstrijd behaalde 
Jan van Nistelrooy de le prijs voor sier
werk en een 2e prijs en 3 eervolle ver
meldingen voor worst. 

JAARMARKT. 
Donderdag 19 April a.s. wordt in onze 
plaats weer de (halfjaarlijkse) jaarmarkt 
of "moppenmarkt" gehouden. Bij gun
stige weersomstandigheden rekenen we 
op de gezellige drukte, die deze markt 
al vanouds kenmerkt en waardoor be
halve uit onze plaats ook uit de omstre
ken veel belangstellenden naar het 
marktplein kwamen om er iets van hun 
gading te vinden. 

ORIENTERINGSRIT 
OP TWEEDE PINKSTERDAG. 

Actie voor St. Vincentius van de 
St Petrus-parochie. 

Op Maandag 14 Mei a. s., Tweede Pink
sterdag, zal door de St. Vincentiuscon
ferentie van de Parochie St. Petrus een 
oriënteringsrit worden uitgeschreven 
voor> auto's en motoren. Van de bezit
ters van deze voertuigen wordt ver
wacht, dat zij deze dag zullen reserve
ren om aan de rit deel te nemen. Zij 
verschaffen zich een mooie tocht en 
steunen tegelijkertijd de St. Vincentius
vereniging, daar de baten geheel ten 
goede komen aan het werk van deze 
liefdadige instelling. Inschrijvin�en kun
nen thans reeds geschieden bij de Heren 
F. M. B. Maas, Bosscheweg 15 en H. M.

J. v. d. Vorst, Vic. v. Alphenlaan 8, op
welke adressen eveneens de voorwaar
den verkrijgbaar zijn. Een groot aantal
mooie prijzen zijn voor de winnaars be
schikbaar gesteld.

E.H.B.O. 
Het ligt in de bedoeling zeer binnenkort 
een repetitiecursus te organiseren voor 
bezitters van oude diploma's. Eventuele 
gegadigden kunnen zich aanmelden bij 
Mej. R. Doms, Parallelweg 8. 
De cursus voor Groep C is volgende 
week niet op Woensdag, doch op Dins
dagavond in het zaaltje bij H. v. Rooij. 
De cursus voor de groepen A en B is 
gewoon op Donderdag in de Schilders
school. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 3 tot en met 9 April 195 t. 
GEBOREN: Waltherus P. M. zoon van 
W. J. A. van Laarhoven en M. J. J. de 
Graaf, Baroniestraat - Wilhelmina H. 
C. G. A. dochter van M. v. d. Berk en 
M. J. C. van Nunen, Parallelweg Nrd.
43 Martinus J. zoon van M. G. van
Hoof en M. H. A. van Ham, van Salm
straat 16 - Hendrikus M. J. zoon van 
A. G. van Grinsven en G. C. van der 
Schoot, Gemondseweg 22 - Antonius
W. M. zoon van J. L. A. van Wezel en
Ph. J. Leenders, Kalksheuvel 16 
ONDERTROUWD: Henricus A. van 
der Weide en Maria Th. van Veen.
GEHUWD: Petrus L. A. Vlaminckx en
Maria G. Brusselers Jacobus A. F.
Havermans en Geertruda H Fr. Klomp.
OVERLEDEN: Johanna A. C. van de
Moosdijk, oud 42 jaren, echtgenote van
W. C. Renders, Kinderbos 5 - Go<lefri
dus Verhagen, oud 81 jaren, Koevoort
seweg 8 - Jacobus de Pijper, oud 79
jaren, Molenstraat 25 - Martinus Jo
hannes van Hoof, oud 2 dagen, van
Salmstraat 16.

LIEMPDE 
THUISKOMST. 
Met het troepentransportschip "Dorset
shire", dat vermoedelijk 29 April de ha
ven van Rotterdam zal binnen lopen, 
repatrieert ook Huzaar W. P. van Abee
len, Berg B 50, Liempde. 

Arbeidsbureau Boxtel 

VRAAG: 1 bankwerker, 1 lasser, 1 leer
ling plastichewerker, 1 leerling meu
belmaker, jongens voor de textielindu
strie, 1 jongste mann. bediende 14-16 
jaar, 1 telefoniste/typiste, meisjes voor 
de huishouding, fabrieks- en atelierwerk
zaamheden, flinke kerels voor de Ne
derlandse Mijnen, landbouwknechten 
voor Zuid-Limburg onder goede voor
waarden. 
AANBOD. schilders, 1 electriciën, 
bakkersknecht, chauffeurs, kantoorbe
dienden met ervaring, 1 magazijnbedien
de, 1 leerling vertegenwoordiger, losar
beiders, bouwvakarbeiders en diverse 
anderen. 
Nadere inlichtingen worden gaarne ver
strekt door het Arbeidsbureau alhier. 

Missie Thuisfront 
Op de uitvaart van Anna van Wijk
Thijssen werd opgehaald voor de Ursu-
linen-missie f 7,90. 
Aan onze weldoeners hartelijk dank. 

De bij het gouden huwelijksfeest van H. 
v. d. Velden-v. d. Biggelaar gehouden
collecte voor de missies van Pater Arts
en Pater De Bresser bracht 37 gulden o.p.

OMGEVING 

Parochie=Retraite 
St. Petrus 

Nu we in Boxtel het grote werk begon
nen zijn, wensen wij allen: 'n Zalige 
Retraite. Wij: dat zijn uw eigen pries
ters en hun hulptroepen, de paters. -
Wij: dat zijn de religieuzen in Boxtel, en 
ver daarbuiten, want op vele plaatsen 
wordt er gebeden om 'n Zalige Retraite 
voor u allen. 
'n Zalige retraite is 'n retraite, die u de 
vreugde zal verschaffen, u zelf 'n ge
lukkig mens te weten. Ja, daar gaat 't 
om in de retraite. Draait daar eigenlijk 
niet heel ons leven om? Om dat 
woordje geluk? We gaan ons in de 
Parochie Retraites bezinnen over 't ech
te geluk! Wij moeten 't grote levens
raadsel: ,,Op zoek naar 't geluk", zo 
goed mogelijk voor ons zelf trachten op 
te lossen. En als we misschien tot de 
conclusie komen, dat we tot nog toe 
't geluk zochten dáár, waar 't niet te 
vinden is, dan moeten we 't nu gaan 
zoeken bij 0. L. Heer. Hij brengt ons 
de blijde boodschap, Hij brengt ons het 
geluk, Hij brengt ons de ware vreugde, 
omdat Hij de Weg, de Waarheid en het 
Leven is. 
Zo kan in ons allen 't geluk en de 
vreugde komen, als we maar goed mee
doen en meewerken. 
Meewerken met Christus, want in de 
Parochie-Retraite neemt Christus Zelf 
ons, als 't ware, door zijn priesters bij 
de hand. 
Zo moeten wc door de heiligmakende 
genade Gods stem weer over ons leven 
horen spreken: Ge zijt kind van God, 
ge zijt allen mijn kinderen, broers en 
zusters van mijn Zoon. Daardoor zullen 
we de vreugde smaken van 'n gerust 
geweten: dat alles met 0. L. Heer in 
orde is. Dan zijn we echt gelukkig, dan 
genieten we de blije vreugde met daar
bij nog de belofte van 't eeuwige ge
luk. 
Dus aan allen: zalige retraite! 

Pater Monulfus. 

)(.. Toch lente! Tussen een paar plens
buitjes door kwamen de zwaluwen deze 
week met tientallen hun eerste grote len
te-parade houden. Laag over het rimpe
lende watervlak van de Dommel sche
rend, brachten zij hun voorjaarsbood
schap, die door de mensen echter ver
staan werd als een �aarschuwing tegen 
nóg meer regen. Teleurgesteld over dit 
mensenbegrip en beangstigd door het 
sombere wolkenspel zijn de diertjes toen 
ma;1r weer vertrokken. * Wie ook ver-
trokken zijn ...... ? Wel, de 29 Boxtelse 
jongens, die in de afgelopen 2 weken in
gelijfd zijn geworden bij lichtin_g 1951 I. 
Onze plaats leverde met dit aantal de 
grootste groep dienstplichtigen, die hier 
ooit voor een voor- of najaarslichting 
werd gevraagd. ::+ Een tachtigjarige 
plaatsgenoot wilde zijn krasheid op me
chanische wijze nog wat opvoeren. Hij 
kocht een bromfiets, die hem kris-kras 
door onze contreien voerde. Plaatsen, 
die hij onbereikbaar geacht had, werden 
het doel van lange maar gemakkelijke 
tochten. Totdat hij vorige week op het 
kruispunt bij de Nieuwe Weg de macht 
over zijn technisch wonder verloor en 
een aanrijding kreeg met 'n auto. Na de 
medische hulp was zijn eerste vraag of 
al die doeken om zijn hoofd nu wel 
werkelijk nodig waren. We verwachten 
hem nog eens terug ...... +: De jeugd 
wilde ook eens in de krant. Ze maakten 
daartoe een in aanbouw zijnd pand 
tegenover de fa. Hertzberger in de Sta
tionstraat tot een speelhol, waar een 
bouwvakarbeider plotseling de "rust" 
kwam verstoren (ofwel de vernielingen 
kwam stopzetten), Van schrik liet een 
knaapje zich pardoes van boven de zeer 
hoge omheining af omlaag vallen met 
alle pijnlijke gevolgen van dien. Een 
waarschuwing voor velen! * Maar 
dezer dagen zagen we de jeugd ook 
eens op haar best en wel in de navol
ging van de grote mensen. Een openbare 
verkoping werd door het kleine grut 
grappig nagebootst, de melkboer ver
scheen even later in een kleinere uitgave 
dan die van De Kempen en een jeugdige 
postbode bracht aan elk huis zijn post. 
Typisch! )(.. Zo typisch, dat de grote 
mensen dienen te bedenken, dat ook de 
slechte voorbeelden spoedige navolging 
krijgen van onze jongste generatie. Ook 
daarvan zijn exempels te over! ::+ De 
parochie-retraite is momenteel al in volle 
gang. De bruine-paters-op-huisbezoek 
passen al best in het straatbeeld van alle 
dag. Passen hun ideeën ook al in Uw 
levenswijze? In Juni zal het retraitewerk 
een groot batig saldo moeten hebben, 
bedenk dat wel. * De Boxtelse kappers 
beraadden zich dezer dagen over een 
eventuele tariefsverhoging, die uiteinde
lijk toch onvermijdelijk bleek. Op de 
advertentiepagina ziet ge hun aandeel in 
de prijsstijgingen, die ......... ::+ Maar 
daar praten we volgende week nog eens 
over, als we elkaar ontmoeten op de 
Moppenmarkt. U komt Donderdag toch 
ook, hè? 
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V erenigings-Agenda 
De Boxtelse Tuinbouwvereniging zal op 
Dinsdag 17 April in café H. Dollevoet, 
Eindhovenseweg, de algemene jaarverga
dering houden, aanvang 8 uur. Het be
stuur verwacht, dat alle leden a.s. Dins
dag aanwezig zullen zijn! 
RKJB. Leden die interesse hebben voor 
de kring-retraite die wordt gegeven van 
7-10 Mei op Loyola te Vught worden
verzocht zich ten spoedigste bij de se
creta ris op te geven. 
Voorts worden degenen, die een of meer 
schapen willen weiden ten bate van de 
Missie :der Paters Francr.;canen, !Ver
zocht hiervan de secretaris in kennis te 
stellen. 
Wij willen de leden van het R.K. Box
tels Gemengd koor, nogmaals attent 
maken op de repetitie, die a.s. Zondag 
15 April circa half 12 in de Parochie
kerk van het H. Hart gehouden zal 
worden. 
Aller opkomst is gewenst., 
Morgen, Zaterdag 14 April, om 8 uur 
volksdansen in het St. Paulus-Jeugdhuis. 

! Toch nog
1
t een lichtpuntje 
in deze dure tijd 

· , :

.AI gaan de prijzen ook 
omhoog, De Gruyter blijft 
I O procent korting geven en

dat scheelt nu méér, dan oqit 
tevoren. 

· En al worden versnaperin
gen ook duur, De Gruyter
blijft het Snoepje van de
Week geven voor slechts I 0
cent. U ontvangt het voor
taan echter bij elke aankoop

van VIER GULDEN aan

De Gruyter-arlikelen
EN om de betere waar, EN
om de I O procent korting
EN om het Snoepje van de 

Week nu, méér dan ooit, 
klant van De Gruyter.
C>
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SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,.BOXTEL" 

Royale overwinning op Mulo.

De roodwitters deden Zondag wat zij 
aan hun stand verplicht ..yaren: Ze lever
den Mulo te Helmond (op een theore
tisch ontsnappingskansje na) uit aan het 
degradatiespook, dat met welbehagen 
moet hebben toegezien hoe "Boxtel" een 
technische meerderheid uitdrukte 111 een 
zege met sprekende cijfers. 
Mulo mag zich dan als de kat in het 
nauw hebben gevoeld, de rare sprongen 
bleven uit. En dit vooral omdat de rood
baadjes gedurende de gehele wedstrijd 
een technische rem legden op de vele 
Helmondse pogingen even "los" te ko
men. Als daarbij Boxtels slagvaardigheid 

nog op peil was geweest, dan zouden de 
gastheren zelfs verpletterende verliescij
fers hebben moeten noteren. 
Nu bleef hen dit bespaard en resulteer
den de vele fraai opgezette en uitgevoer
de aanvallen van hun tegenstanders 
slechts in vier doelpunten. 

-o-

Boxtel, dat met Th. v. Heesch en C. v. d. 
Broek als, achteraf bevredigende, ver
vangers voor Timmermans en v. d. Wey
den aan de start verscheen, was in deze 
wedstrijd (tussen de buien door gespeeld) 
het eerst .., weg". 
En aldra bleek, dat er een Boxtelse zege 
in het verschiet lag. De combinaties vlot
ten bij de roodwitters veel beter dan bij 
de gastheren, die er slechts in slaagden 
enkele corners te forceren, welke door 
Leyten c.s. keurig werden weggewerkt. 
Boxtel had gevaarlijker allures en nadat 
enkele felle uitvallen het Mulo-doel 
stormrijp hadden gemaakt, kon v. d. 
Aker een pass van zijn rechtsbinnen v. d. 
Plas doeltreffend venverken. 0-1. Hier
bij bleef het in de eerste speelhelft, maar 
toen een Helmondse opleving na de rust 
door de subliem spelende Boxtel-defensie 
in de kiem gesmoord was, werd het doel 
van de gastheren weer op de korrel ge
nomen. 
In een sterk offensief drong het aanvals• 
quintet van de bezoekers herhaaldelijk 
door tot het heiligdom van de vertwij
feld spelende Mulo-verdedigers. Eens 
werd daarbij de druk zo hevig, dat de 
rechts-back slechts in eigen doel kon 
trappen, ook al ontnam hij zijn ploeg 
daarmee alle hoop op succes. 
In het verdere verloop van de wedstrijd 
bleef Boxtel een technische superioriteit 
demonstreren, waarbij, zoals gezegd, de 
schotvaardigheid achterwege bleef. Al
leen de goede treffer van v. d. Broek en 
het keiharde schot van v. d. Plas waren 
in overeenstemming met het itoede veld
werk van het zegevierende Boxtel. 
De stand is nu: 
Bladella 19 26 
Baardwijk 18 24 
Schijndel 19 22 
Boxtel 18 21 
w.s.c. 17 • 19 
O.D.C. 18 18
O.D.C.-Junioren.

Oss 18 17 
O.JC. 18 14
St. M. G. 18 14
Best V. 18 14 
Mulo 18 11 

Voor de competitie zijn vastgesteld: 
Zaterdag 3 uur: ODC 8-Zwaluw 10 
Zaterdag 4 uur: ODC 9--Boxtel 9 
D.V.G.-NIEUWS.
Doordat Nuenen - ook een kansmaker 
voor de rode lantaarn - Zo-ndag een 
nederlaag leed tegen Rhode, zijn de ont
snappingskansen van DVG iets groter 
geworden. 
Wil het 4e klasserschap echter behou
den blijven, dan zal Liempde de 2 res
terende wedstrijden moeten winnen en 
dan zal Nuenen in haar laatste wed
strijd (tegen Sparta) géén winstpunten 
meer mogen behalen. Of dit rekensom
metje in de practijk op zal gaan, we 
du?ven het niet zeggen .. . . .  . 
De stand is hier: 
Gemerr 18 32 
Rhode 19 24 
Bavos 17 24 
W. Boys 19 21
N.W.C. 20 18 
Mierlo 19 17 
HOCKEY. 

DOSL 
Sparta 
S.B.C. 
Nuenen 
D.V.G.

19 
19 
17 
19 
18 

M.E.P. - Breda H.C. 2 - 2.
Spannende wedstrijd op Molen wijk! 

16 
16 
15 
12 
9 

Vrij onverwacht heeft Mep een veer ge
laten in <le derde promotiewedstrijd, 
waarin de Boxtelse ploeg geen enkel mo
ment de prachtige vorm bereikte, waarin 
het team de laatste week verkeerde. 
Zeker, er werd hard gewerkt, maar het 
spel werd te traag en te kort gehouden, 
waardoor het hechte verband, het sterk
ste wapen van Mep, dikwijls zoek 1·aak
te. Het is natuurlijk best te verklaren, 
dat Mep na een daverende ongeslagen 
competitie en tot nu toe ongeslagen pro
motieronde eens een minder denderende 
wedstrijd speelt, maar het is jammer dat 
dit juist kwam, nu het promotie-

Brabants land en volk, in kleur en leven 
l. 

HET VROEGERE LANDSCHAP. 
"Er is veel veranderd!" Dat kon hij 
gerust zeggen, dië oude Brabantse mens, 
want geen als hij, die in vroeger jaren 
zo veel en zo lang door het Meierijse 
land gedwaald heeft. En niemand, die 
zijn kinderen zo goed onderwezen heeft 
in de schoonheid van d'n buiten als hij, 
die op zijn wandeltochten immer verge
zeld was van zijn kroost. 
Nu ziet ge hem nog wel eens op de 
wandel, maar zijn plezier daarin haalt 
het bij lange niet meer bij dat van vroe
ger, toen elke trip een kleine ontdek
kingsreis was in eigen contreien. Nu kan 
hij brutaal bundersgrote gebieden over
zien, doch vroeger was elk weggetje en 
elk stukje grond omzoomd door wat 
wilde groenigheid, dat het platteland 
zo'n aparte bekoorlijkheid gaf. 
Als. hij nu de mensen ver weg ziet 
trekken naar vreemde vacantieoorden, 
denkt hij aan de tijd, dat hij het rijkste 
recreatieoord vond, enkele passen buiten 
zijn deur: 
- Stille dreven, die van d'n ene dries
(driesprong) naar d'n andere liepen en
de wandelaars ver het Brabantse land in
voerden.
- Kleine of grote, oude of nieuwe
boerderijen, die verloren lagen in de
schijnbare onmetelijkheid van Boxtels
omstreken.
En terwijl de ouders op de rustige wan
delingen hun zorgen en geneugten be
spraken, deed de opgetogen jeugd alle
ervaringen op, die kleine natuurvorsers
nu eenmaal kunnen opdoen.
De jongens konden in hun wilde spel
plotseling verstommen als zij in de
struiken het nestje ontdekten van een
aardig vogelpaar.
En de meisjes konden met zóveel toe
wijding hun kroontjes vlechten uit de

nieuwste wilde bloemen, dat zij de an
deren wel eens verloren waanden. 
Wat een heerlijke herinneringen heeft 
hij er geborgen. 
HOUTWALLEN EN 
SCHADELIJKE VERSTUIVINGEN. 
"Er is veel veranderd!" Dat is zo. Maar 
ach, hoe ging dat? Vooruitstrevende 
mensen meenden, dat de begroeiingen 
rond weiden en akkers - houtwallen ge
heten - schuld hadden aan een minder 
goede groei of opbrengst. Toen deze 
mening eenmaal goed had postgevat, 
verdwenen de houtwallen in de korstste 
keren uit het Brabantse landschap. Di
recte verhoging van de opbrengst zou 
het gevolg zijn van deze radicale op
ruimingen, <lacht men en denkt men 
misschien nog. 
Deskundigen beweren nu echter, dat 
houtwallen, als zij op de juiste wijze 
worden aangelegd, de kracht van de 
wind zullen afremmen en dat zij het 
gevaar dat de stofstormen uitgezaaide 
zomergranen en kunstmest verloren 
doen gaan, grotendeels zullen bezweren. 
Dat dit voordeel groter is· dan het na
deel van de overschaduwing van de ge
wassen, is gebleken uit proefnemingen, 
die bewijzen dat beschutte velden onge
veer 17% meer opbrengen dan onbe
schutte gebieden. 
De boer zal in de toekomst de hout
wallen dan ook weer als een bondgenoot 
moeten leren zien, wil hij het produc
tievermogen van zijn gronden zo hoog 
mogelijk opvoeren. 
Een verloren gewaande gewoonte om 
houtwallen te plaatsen rond nieuwe 
gronden zal terug moeten keren. Niet 
alleen dus om ons landschap de natuur
lijke lijnen en kleuren weer terug te 
geven, maar ook en vooral voor de 
landbouwer, die ze weer als onont
beerlijk zal gaan beschouwen. 

klasserschap een feit had kunnen zijn. 
Breda had een zeer goede, jeugdige 
ploeg, die in het veld sterker speelde 
dan Mep, maar voor doel vrij onbesuisd 
te werk ging. De doelpunten, waarmede 
de Bredanaars twee maal de leiding na
men ontstonden dan ook voor Mep op 
vrij onfortuinlijke wijze. Smits, voor 
rust, en De Rooy, na rust zorgden ech
ter voor de gelijkmaker. 
Het bleef 2-2 en toen de talrijke sup
porters het met vlagnen getooide Mep
terrein verlieten, waren allen het er over 
eens, dat beide partijen met het gelijke 
spel tevreden konden zijn. 
De stand is thans: 
Mep 3 2 1 

2 
2 
1 

5 
2 
2 

1 

6:__2 
4-4 
3-4 
1-4 

Breda 2 
Oranje Zwart 3 
Weert 2 
V.K.H.-Tegelen
Aanstaande Zondag is voor Mep geen 
wedstrijd vastgesteld. 
SUPPORTERSVERENIGING O.D.C. 
Aan het einde van het eerste jaar van 
haar bestaan houdt de supportersvereni
gini:.i O.D.C. op Woensdag 18 April a.s. 
haar algemene ledenvergadering in café 
J. v. Trigt, des avonds te 8 uur.
Het bestuur, vertrouwend dat alle
leden het belang van onderlinge gedach
tenwisseling over de verschillende agen
dapunten inzien, rekent op de aanwezig
heid van álle leden.
TENNIS. 
Dit jaar is de Boxtelse tennisclub 
"R-B" (voorheen Ready) toegetreden 
tot de K.N.L.T.B. met de bedoeling in 
de competitie te kunnen spelen. Voor 
verschillende leden zal het prettig zijn 
eens tegen andere dan clubleden uit te 
komen. Zo zal het eerste team spelen 
tegen 2 clubs uit Osch en Zaltbommel 
TV. 
Het tweede heeft c!L1bs uit Best, St. 
Oedenrode en Den Bosch ?Is tegen
standers, terwijl R-B 3 uitkomt in de 
Zaterdagmiddagcompetitie Kring Den 
Bosch. 
Voor belangstellenden geven wij het 
competitieschema: 
Zondag 22 April 
Zondag 29 April 
Zaterdag 5 Mei 
Zondag 6 Mei 

Zaterdag 19 Mei 
Zondag 20 Mei 
Zaterdag 26 Mei 
Zondag 27 Mei 
Zaterdag 2 Juni 
Zondag 3 Juni 
Zaterdag 9 Juni 

RB 2-de Pettelaer 
Bergoss 3-R-B 1 
BTC-R-B 2 
R-B 1-Zaltb. TV
Pettelaer-R-B 3
R-B-2-Ever

Ready 
Hartog 3-R-B 1 
R-B 3-Woburn
Pettelaer 2-R-B 2
R-B 1-Bergoss 4
PTC-R-B 3
Zaltb. TV-R-B
R-B 2-BTC
TOZ-R-B 3
Ever Read.-R-B 2
R-B 1-Hartog 3
R-B 3-Bast.

Bazelaar 
In verband met Drievuldigheidszondag 
(20 Mei) en H. Bloedprocessie is de 
KN.L.T.B. verzocht de op die datum 
vastgestelde wedstrijden te laten spelen 
op 3 Mei (Hemelvaartsdag) of 14 Mei 
(Tweede Pinksterdag). 

TOEN ALLES 

GOEDKOOP WAS 

hadden de mensen ook met moeilijk
heden te kampen. 

e U weet het misschien niet, doch 
vader en moeder zóveel te beter. 

e Vraag het hun maar, en zij zullen U 
vertellen hoe omzichtig zij moesten 
omspringen met het weekge!dje. 

e En toch, zij sloegen zich door het 
leven, brachten hun kinderen groot 
en zorgden dat die kinderen er min
der slecht, ja meestal veel beter voor 
kwamen staan dan vader en moeder 
zelf. 

e Met het zuinig beheer, waarbij de 
ouders zich veel ontzegden, wisten 
ze zich toch nog te ontspannen. 

e Wat nuttig en aangenaam was ont
zegden ze zichzelf en hun kinderen 
niet. 

e Zo kon vader zijn krantje lezen en 
op de hoogte van alle gebeurtenissen 
blijven. 

8 Dat was een genot. 
e Als U nu wegens de duurte moet be

zuinigen, moogt U zich dat genot 
ook niet ontzeggen. 

e Het abonnement op Brabanfs Cen
trum moet U dan ook niet In de be
zuiniging betrekken. 12 cent per 
week is slechts een luttel bedragje, 
en gemiddeld 4 personen per gezin 
lezen er met genoegen iets in van 
hun gading. 

Dus voor 3 cent per week en per 
persoon een vriend in huis.

Denksport 
HORIZONTAAL: 1. al, 5. halfedelsteen,,).. voorzetsel, 10. oude bijbel
vertaling,_ 11. slede, 12. jongensnaam, f-3. doek, 14. lidwoord, 16.
scheeps-e,genaar, 18. wederk. voorn. woord, 19. vreselijk, 21. verbin
dingsstuk, 22. onderricht, 23. dwaze, 25. deel van Engeland 26. lof
zang, 27. deel v. d._ vinger, 28. wond, 31. zangvogel, 34. v�orzetsel,
35. dwa_as, 37. koor m oude toneelstukken, 38. reeds, 39. noodzakelijk,
41. Duitse Munt,. 42. geheel gevuld, 43. ogenblik, 44. pers. voorn.
woord, 46. t,edbedekking, 47. pers. voorn. woord, 48. naaigerei, 49. 
bengel. 
VERTICAAL: 1. lid v. d. ridderstand, 2. voegwoord, 3. beest, 4. meu
bel, 5. niets uitgezonderd, 6. voldoende geköokt, 7. water in N.-Bra
bant, 8. stad in Italië, 15. tijdrekening, 17. deel v. e. huis, 18. onbep. 
voorn. woord, 20. beleefdheidsbetuiging, 22. gelooide dierenhuid, 24. 
plaats _in Gelderla?d, 25. horizon, 28. plechtig, 29. zandheuvel, 30.
weggetje, 32. aanzien, 33. eenvoudig, 35. maalderij, 36. inhoudsmaat, 
39. met tegenzin, 40. gindse, andere, 45. vogelsoort, 47. pers. voorn.
woord.

Oplossing vorige Puzzle 
HO�IZONTAAL: 1. kabel, 5. kaste, 10. egel, 11. lord, 12. lasso, 14. 
sprei, 15. dat, 16. abt, 18. bit, 19. eten, 21. Deli, 22. kordaat, 25. baard, 
27. gelaten, 30. paal, 32. lire, 34. aar, 35. ode, 37. mus, 38. treem,
40. gemis, 42. edel, 43. gene, 44. lelie, 45. parel.
VERTICAAL: 1. kelder, 2. agaat, 3. bestek, 4. els, 6. alp 7. sorbet
8. treil, 9. editie, 13. o.a., 14. St., 17. bedaard, 20. nobel,' 21. dade(
23. ral, 24. art., 26. spatel, 27. gareel·, 28. nimmer, 29. Tessel, 31. aarde,
33. ruïne, 35. om, 36. eg, 39. Eli, 41. ega.

Aanvallen van de doelverdediger 
door 

J. H. Martens, Scheidsrechter K.N.V.B. 
Meermalen horen wij het publiek hevig 
protesteren wanneer de doelverdediger, 
in het bezit van de bal zijnde, op regle
mentaire wijze wordt aangevallen. 
Nu mogen wij wel verklappen, dat de 
doelverdediger bij ons eens apart plaats
je inneemt en door ons altijd meer in 
bescherming wordt genomen dan een 
van de andere spelers. 
Gaat het aanvallen van de doelverdedi
ger naar onze mening, op welke manier 
ook, wat fors, dat komen wij er al spoe
dig toe om dit te bestraffen, zulks in 
tegenstelling met het aanvallen van een 
andere speler. Ten aanzien hiervan staan 
wij op het standpunt, dat voetbal geen 
jongejuffrouwen-spel is en, de omstan
digheden in aanmerking nemende, heb
ben wij tegen enige forsheid, zolang het 
eerlijk en openlijk geschiedt, geen enkel 
bezwaar. 

WAT IS AANVALLEN
In een vorig artikel hebben wij een uit
eenze��ing gegeven van het begrip "aan
vallen . Voor het aanvallen van een 
doelverdediger gelden echter enige af
wijkende bepalingen, omdat de samen
stellers van de spelregels deze speler 
extra hebben willen • beschermen. Wij 
zullen deze bepalingen eens nader bekij-

,, ken en zien dan dat de doelverdediger 
slechts mag worden aangevallen als hij: 
1 e de bal vasthoudt of 
2e. een tegenstander opzettelijk hindert 

of 
3e. zich buiten zijn doelgebied b.evindt. 
Uit het bepaalde onder 1 e volgt dus dat 
het voor de doelverdediger van groot 
belang is om de bal, wanneer hij deze in 
zijn bezit heeft, zo spoedig mogelijk weg 
te werken en het zal soms aanbeveling 
verdienen om bij een schot op doel of 
•bij een hoeks"chop, met tegenstanders in
de onmiddellijke nabijheid, de bal weg 
te stompen inplaats van te vangen. 
Onder aanvallen wordt hier ook weer 
verstaan het geven van een duw met de 
schouder tegen de schouder van de 
tegenstander. Dit brengt een speler, die 
de doelverdediger, met de bal voor de 
borst en zittende op een knie, wil aan
vallen, noodgedwongen ook op de knie
en, want hoe zou deze aanvaller anders 
de doelverdediger op de voorgeschreven 
wijze, n.l. schouder tegen schouder, wil
len aanvallen? Zo zal een doelverdedi
ger, die een hoge bal vangt, op dat mo
ment vrijwel niet juist aangevallen kun
nen worden, want hoe zal men bij een 
van zijn schouders kunnen komen? 
Menigmaal zien wij bij een doelworste
ling, dat de doelverdediger op het nip
pertje de bal in zijn handen weet te krij
gen, terwijl in een laatste vertwijfelde 
poging een aanvaller met een machtige 
uithaal van zijn been de bal alsnog in 
het doel tracht te deponeren. Dit is niet 
toegestaan: het trappen naar een bal, die 
de doelverdediger in zijn bezit heeft, 
wordt aangemerkt als gevaarlijk spel en 
moet als zodanig bestraft worden met 
een indirecte vrije schop en een waar
schuwing. Een doelverdediger die zich 
op de bal werpt, terwijl een tegenstander 
op het punt staat de bal te trappen, doet 
dit voor eigen risico. De scheidsrechter 
zal hiervoor niet mogen ingrijpen. 
De doelverdediger, die zich buiten zijn 
doelgebied bevindt, wordt gelijk gesteld 
met elke andere speler en mag derhalve 
worden aangevallen onder dezelfde 
voorwaarden als de overige spelers, dus 
bal op speelafstand, pogen de bal te spe
len en aanvallen met de schouder tegen 
de schouder. 
Dit voor zover betreft punt 1 en 3. 
Tenslotte zullen wij punt 2 bespreken. 
Met opzet hebben wij tot dusverre nog 
niet gesproken over het "afhouden" van 
een speler, daar dit begrip dikwijls 
wordt verward met aanvallen. Onder 
"afhouden" wordt uitsluitend verstaan 
het opzettelijk versperren van de weg 
aan de tegenstander of wel met opzet 
hinderen. 
Hierbij mag de afhoudende speler zijn 
tegenstander niet met opzet aanraken. 
Hij moet volkomen passief blijven en
mag dus geen enkele lichaamskracht 
aanwenden. Afhouden in deze zin is te 
alleen tijde toegestaan. 
Om een en ander duidelijk te maken ge
ven wij hieronder enige voorbeelden: 
a. bij een doorgespeelde bal in de rich
ting van het doel loopt een der voorhcie
despelers van partij A door om te trach
ten de bal te spelen; één der achter·
spelers van partij B, ziende dat hij de
bal niet kan bereiken, grijpt het laatste
r.edmiddel aan en hindert de toelopende
speler door zich tussen hen en de bal te
plaatsen of voor hem langs te lopen (het
z.g. ,,snijden"). Hij mag dit zo mogelijk
enige keren herhalen met dien verstan·
de, dat hij zijn tegenstander niet mag
aanraken. De voorhoedespeler kan nu
om de verdediger heen lopen, maar mag

hem ook een eerlijke schouderduw 
geven, omdat de achterspeler hem opzet
telijk hindert. De verdediger - zoals 
reeds gezegd - mag echter geen duw 
geven, daar hij niet mag aanvallen. 
Zou de verdediger in de weg gaan staan 
met zijn gezicht naar eigen doel en zijn 
rug dus gekeerd naar de aanvaller, dan 
mag deze hem zelfs van achteren aanval
len. Dit geldt natuurlijk ook voor de 
doelverdediger. Wanneer deze, zoals 
vaak voorkomt, een bal laat achterlopen 
en een tegenstander op een der boven
omschreven wijzen hindert om de bal te 
spelen, dan mag de doelverde_diger aan
gevallen worden. 
b. bij het nemen van een hoekschop
zien wij meermalen, dat een tegenstan
der zich vlak voor de doelverdediger op
stelt om hem op deze manier het uitzicht
te benemen en hem te hinderen bij het
zo nodig uitlopend onderscheppen van
de bal. De doelverdediger, dit ziende,
neemt daarna een gunstiger positie in,
waarna de tegenspeler zich opnieuw vlak
voor hem opstelt, steeds zonder enige
andere handeling te verrichten. Dit is
toegestaan op voorwaarde, dat de tegen
stander de doelverdediger niet met opzet
aanraakt alvorens deze laatste in het be
zit van de bal is gekomen.

Doe iets aan 
di_e hoge
prijzen! 

Er is werkeli;k iets aan te
doen. wanl U kunl euen
goed als elke andere huis
urouw. gaan profiteren uan 
De Gruyter's l0% korting. 
Nu. mi,ér dan ooil teuoren, 
is die l0% korting een uit
komst! 
Reken maar eens uit. wat 
U alleen al wekeli;ks op 

margarine gaal leruguer
dienen. De Gruyter's mar
garine met he t w ape n 
kosl 54 �ent. maar van elk 
pakje komt ruim 5 cent 
weer bij U terug. W ani 
voor 10 gulden aan ca.,so

bons wordt U één contante 
gulden uitbetaald. Zo helpt 

De Gruyter U rondkomen 
met minder geld. 

Voor de Landbouwers 

BESCHADIGING ZAAIZAAD.

Zij, die dit jaar of verleden jaar grasland 
gescheurd hebben, en vrezen dat de ge
wassen beschadiging zullen krijgen van 
ritnaalden(ook wel genoemd koperwor
men) kunnen hiertegen hun zaaizaad be
handelen met 'n HCH-middel. Vorige 
jaren hebben verschillende landbouwers 
hier goede resultaten mee behaald. De 
bedoeling is dus, het zaaizaad te behan
delen en niet de grond, zodat het zaai· 
zaad dus weer gewoon machinaal uitge
zaaid kan worden. 
Voor granen (tarwe, gerst en haver) en 
maïs hebben we nodig 3 kg 25 % HCH 
spuitpoeder per 100 kg zaaizaad. Voor 
bieten van een zelfde product 6 kg per 
100 kg zaaizaad. Dus 3 ons voor 5 kg 
bietenzaad. Men mag niet méér gebrui
ken als aangegeven is, in verband met 
de kans op kiembeschadiging. 
GRONDONDERZOEK. 
Degene die hun grond willen laten on
derzoeken op de pH (kalktoestand) fos
forzuurtoestand, kaligetal en/of magne
sium, kunnen zich te allen tijde opgeven 
bij ondergetekende. De kleine bedrijven 
krijgen hiervoor weer 40 % subsidie. 
Verder wordt er dit jaar weer vanaf 15 
April tot 15 Juni 15 % reductie gegeven 
voor ingesteld onderz'oek. Dit geldt zo
wel voor de grote als voor de kleine be
drijven. 
Aangezien het grondonderzoek in Boxtel 
en omstreken bijzonder hard nodig is, 
en de kosten zeer gering zijn, verwach
ten we, dat er veel gebruik van gemaakt 
zal worden. 
Ook kan nog subsidie aangevraagd wor
den voor groenvoedersilo's, aardappel
silo's en zomerhokjes vóór 1 Mei. Adres: 
v. Haperen, Kalksheuvel 1, Boxtel.



Parochie-Agenda 
3e Zondag na Pasen. 15 April 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 Hoogmis. De H. 
Mis van half 7 gel. H. Mis voor l11eo
dorus Smulders en Wilhelmina de hsvr.; 
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Gijsber
tus Looijmans-Peters; z. a. gel. H. Mis 
voor Marinus van Diessen; 9 uur gel. H. 
Mis voor Maria Loerakker-v. Geel; half 
11 Hoogmis, gez. jrgt. voor Johannes v. 
Oirschot, Ida Maria Santegoets. 
Vandaag gaat in alle H. Missen Je 2e 
schaal voor de bijzondere noden van het 
Episcopaat, welke bijzonder in de mild
dadigheid der gelovigen wordt aanbevo
len. Maandagavond GEEN Congregatie. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
De 2e groep van de Parochie
retraite, te weten: Rijksweg, Ko
nijnshoolse dreef, Grote Beemd, 
Prins Hendrikstraat, Kasteellaan, 
Ten Brinkstraat, Fr. Staelstraat, 
v. Coothstraat, Parallelweg-Zuid,
Vorst, wordt Maandagavond om
7 uur in het Verenigingsgebouw
verwacht om hun retraite te be
ginnen. De oefeningen zijn
Maandagavond om 7 uur en om
half 9, zodat de gezinsleden
elkander met beurten kunnen
wisselen.
Dinsdagmorgen enz. elke morgen is er 
om half 7 en om half 9 een H. Mis ook 
in het Verenigingsgebouw. • 
De 3e groep van de Parochie-retraite 
zal deze week huis aan huis worden be
zocht, d.w.z.: de Molenstraat, Mgr. Wil
merstraat, Vic. v. Alphenlaan, Molen
pad, Deken Spieringsstraat, Dr. Hoek
straat, Deken de Wijsstraat, Markt. 
Donderdag om 7 uur Lof met rozen
hoedje . 
Deze week GEEN KA. in verband met 
de Parochie-Retraite. 
Zaterdag is er gelegenheid om te biech
ten van 3 tot 5 uur door de Parochie
geestelijken en van 5 tot 8 uur door de 
Paters Capucijnen. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Gaarne maken we melding van de bloed
transfusiedienst van het Nederlandse 
Rode Kruis op Maand<!._l!avond 23 April. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Antonius Schellen: half 8 gel. 
mndst. voor Petrus v. d. Velden; z. a. 
gel. H. Mis voor Constant en Adrianus 
van Cleef; half 9 gef. gez. Jrgt. voor 
Wilhelmina Johanna Maria v. c.l. 
Meijden. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Adrianus Schepers: z.a. gel. H. 
Mis voor Johannes Jacobus v. Kempen; 
half 8 gef gel. jrgt. voor Willem v. Ge
mert; z. a. gel. H. Mis voor bijzondere 
intentie; half 9 gef. gez. jrgt. voor Anna 
Maria v. Lieshout. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt v<:ior Jacobm; Adrianus Dolmans; 
half 8 gel. H. Mis voor Petrus v. d. Vel
den; z. a. gel. H. Mis voor Wilhelmina 
Schellekens-v. d. Ven; half 9 gez. 
mndst. voor Hendrik Verberne. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johann�s Jac. v. Kempen; 
half 8 gef. gel. jrgt. voor Toon v. Erp; 
z. a. gel. H. Mis uit dankbaarheid; half
9 gel. mndst. v. Hendricus v. Schijndel.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Kinderen v. Dungen; half 8 gel. H. 
tviis voor over! ouders den Otter te Best 
overleden; z. a. gel. H. Mis voor Petrus 
v. d. Velden; half 9 gez. mndst. voor
Franciscus Janssen. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Adrianus Pennings; half 8 gef. gel. 
jrgt. voor Fons v. Erp; z. a. gel. H. Mis 
voor de over!. ouders van de Kinderen 
Voermans; half 9 gez. mndst. voor Ja
cobus Raaijmakers. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Cornelus van 
Kempen getb. en won. te St. Oedenrode 
(St. Martinus) en Antonia Maria van de 
Pas, geb. en won. in deze parochie, 
waarvan de te afkondiging geschiedt. 
Hendricus v. d. Meijden uit deze paro
chie en Catharina Baayens uit de pa
rochie van het H. Hart, voor wie de 2e 
afkondiging geschiedt. 
Johannes Cornelis van der Schoot uit 
Gemonde en Bertha Maria Giesen uit 
de:z:e parochie, waarvan de 3e 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. 
3e Zondag na Pasen. 15 April 1951. 

De eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk - de tweede voor de 
B_jjzondere Noden. 
Onder de H.H. Missen van 7 en 8 uur 
Algemene H. Communie voor de leden 
van de H. Familie voor Moeders en Ge
huwde Vrouwen. 
De Hoogmis is vandaag met volkszang. 
Vanavond is het om 7 uur Lof voor onze 
parochianen in het buitenland en voor 
het behoud van de vrede. 
Wij maken allen - er nogmaals op attent 
dat vanaf vandaag de Zondagsdiensten 
in de Wijk-kapel zijn om kwart voor 7, 
kwart over 8, half 10 en kwart voor 11. 
De eerste twee om kwart voor 7 en 
kwart over 8 zijn uitsluitend bestemd 
voor degenen die in de afgelopen week 
de retraite meemaakten. 
Morgen, dit is Maandagavond, 
begint de retraite voor de tweede 
groep. 
De bewoners van de volgende 
straten: Stationstraat, Stations
plein, v. Oschstraat, Julianastr., 
Wilhelminastraat, Spoorstraat. 
Brugstraat en v. Merheimstraat. 
In de loop van deze weck kunnen be
zoek verwachten van c;l_e Eerw. Paters: 

Breukelsestraat en v. Leeuwenstraat. 
Tenslotte wijzen wij er op, dat wanneer 
iemand niet met de retraite mee kan 
doen in de voor hem aangewezen week, 
hij dit kan melden en zich opgeven voor 
een andere week hier op de pastorie. 
Wij vermelden ook gaarne Jat op 
Maandag 23 April 's avonds een bloed
afname-avond wordt gehouden vanwege 
de BloeJtransfusiedienst van het Ned. 
Rode Kruis. 
In de loop van deze maand zal huis aan 
huis de St. Pieterspenning worden op
gehaald. Deze bedraagt 12 cent per jaar 
voor ieder boven Je plechtige H. Com
munie. 
ZONDAG: in Je kerk: 6 uur 1. J. voor 
overleden vader; 7 uur 1. J. voor het 
geestelijk en tijJelijk welzijn Jer paro
chianen; 8 uur 1. d. tot bijzondere inten
tie; kwart over 9 1. d. uit dankbaarheid 
t.e.v. H. Gemma en H. Gerardus; half
t 1 Hoogmis voor Johannes v. Schijndel
vanwege Je Broederschap H. Rozen
krans.
In de Wijk-Kapel de "Burcht": kwart
voor 7 1. J. voor Antoon Mandos v.w.
BroeJerschap H. Rozenkrans; kwart
over 8 1. d. voor bijzondere intentie;
half 10 1. d. voor overleJen vader; kwart
voor 11 1. d. voor overleden moeder.
MAANDAG: om 7 uur gef. gez. j. voor
Johannes van Breugel; Maria-altaar 1. d.
voor Wilhelmina v. Rooij-v. d. Steen;
Familie-altaar 1. j. voor Adriana Kersse
makers-v. Nistelrooij; kwart voor 8 1. j.
voor Rosalia Hermes-Schüller; zijalt. 1. j.
voor Henricus van Weert; half 9 1. j.
voor Adrianus van Erj_).
DINSDAG: 7 uur 1. cl. voor Willibror
Jus en Jacobus van Zeelanc.l; zijaltaar 1.
j. voor Henricus Johannes Rooijakkers;
kwart voor 8 1. d. voor Sjefke Schelle
kens v.w. St. Franciscusschool; zijalt. 1. 
m. voor Johannes van Schijndel-Zwa
nenburg; half 9 1. J. voor Jan Johannes
van Eindhoven.
WOENSDAG: 7 uur 1. J. voor Joke van
Baast; zijaltaar I. d. voor Mathilda Sche
pens-Hoenselaars; kwart voor 8 1. J.
voor overleden ouders fam. Voermans;
zijaltaar 1. d. voor Petronella v. d. Sloot
v. Roosmalen; half 9 1. d. voor Piet
Voets.
DONDERDAG: 7 uur gef. gez. j. voor
Petronella v. Breugel-Daamen; zijalt. 1.
j. voor Helena Bekers-v. d. Steen; kwart
voor 8 1. j. voor Maria v. cl. Louw-van
Liempd; zijaltaar 1. d. voor Jan van de
Zande; half 9 I. d. voor Gerdina van
Beljouw; half 10 gez. Huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur 1. m. voor Henricus
Pennings; zijaltaar 1. m. voor Adriana v.
d. Linden-van Erp; kw:irt voor 8 1. d.
voor overleden ouders Fam. Voermans; 
zijaltaar 1. d. voor Petronella van Oers; 
half 9 1. cl. voor Henrica AJriana Sen
gers. 
ZATERDAG: 7 uur gef. gez. j. voor de 
Eerw. Broeder Theodorus v. Breugel; zij
altaar 1. j. voor Petrus Voets; kwart voor 
8 1. j. voor Cornelia en Gerarda de 
Gouw; zijaltaar 1. j. voor Johanna Voets
van de Braak; half 9 1. d. voor Paulina 
Eijkemans-v. Heesch te Tilburg over!. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Wouter Timmermans. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Ida hsvr. 
van Wouter Timmermans. 
DINSDAG: half 8 irgt. voor Theodora 
Timmermans. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Lam
bertus v. d. Steen, Antoon v. d. Steen 
en Petronella de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mari
nus v. Oorschot; half 10 gez. huwelijks
mis. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Henricus Vervoort. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. Marinus den 
Otter. 

Deze week zullen geschieden:
Maandag mndst. voor Joannes Berg
man. Dinsdag mndst. voor Henrica Vor
stenbosch. Woensdag mndst. voor Cor
nelia Kapteyns. Vrijdag en Zaterdag H. 
Mis voor Adrianus Rijken te St. M. 
Gestel overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Om 7 uur H. Mis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; om 
half 9 H. Mis voor Johanna Renders-van 
de Moosdijk en om to uur de Hoogmis 
als gez. jrgt. voor Theodorus Huyberts. 
De eerste schaal is voor de eigen kerk 
en de tweede voor de Bijzondere No
den. Om half 3 Vesperlof. 
Vandaag worden er speldjes verkocht 
ten bate van de Blinden. 
De H. Missen deze week: 
MAANDAG: om half 8 voor Gustave 
Tilman. 
DINSDAG: om half 8 voor Engelbertus 
Cornelis van der Velden; en om 8 uur 
voor Maria de Punder-Huige. 
WOENSDAG: om half 8 jrgt. voor Pe
tronella van de Sloot-van Roosmalen. 
DONDERDAG: om half 8 voor Gode
fridus Verhagen vanwege de kleinkinde
ren. en om 8 uur H. Mis voor Adrianus 
van de Sloot. 
VRIJDAG: om half 8 jrgt. voor Francis
cus van Riel en Adriana van Elderen. 
ZATERDAG: om half 8 H. Mis voor 
Johannes Strik en Berdina Smits de hsvr. 
Des middags wordt er biechtgehoord 
van 6 tot 7 uur. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: Beschermfeest van St. Jo
seph; half 7 1. m. voor de leden van de 
K.A.B., met algem. H. Communie; 8 uur 
1. mndst. voor Wilhelmus Hermes; to
uur de hoogmis tot welzijn der parochie;
3 uur Lof, daarna Meisjes-congregatie.
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Hen
drikus Quinten; half 8 z. j. • voor Jos.
Thomassen, Maria en Johanna Maria de
huisvrouwen; 8 uur 1. mndst. voor Pe
tronella Frans Vinger'1oets.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor de
Zeer Eerw. Heer Theod. v. d. Laar; half
8 z: j. voor Theod. v. Abeelen; 8 uur .1
m. voor Engelb. v. d. Velden als over!.
lid van de Retraitepenning.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor Jan
Oerlemans; half 8 z. j. voor Wilhelmina

Theod. v. Abeelen; 8 uur 1. m.ndst. voor 
Jan v. d. Berk. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Maria 
v. d. Velden; half 8 z. j. voor Ant. v.
Abeelen; 8 uur 1. m. voor Joh. v. Kaat
hoven te St. Oedenrode overlec.len. 
VRIJDAG: 7 uur z. m. voor EQgelbertus 
v. cl. Velden als over!. lid H. Theresia;
half 8 z. j. voor Johanna Adr. T raa; 8
uur 1. m. voor Godefridus Verhagen te
Boxtel overleden.

Mariahout. Donderdag 7 uur 1. m. voor 
Maria Adr. v. Dijk v.w. de kinderen. 
Vrijdag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal 
v.w. Kerkeind. Zaterdag 7 uur 1. m. voor
Adr. v. Hastenberg v.w. Loe-eind. Zon
Jag 7 uur 1. m. voor Cor Saris v.w. de 
Vlassprei. 

mina Konings-v. d. Laar; 8 uur mndst. 
voor Gerardus Josephus van Oers. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Gerar
dus van den Akker; 8 uur H. Mis voor 
Hendricus Huybers. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Anna 
van der Bruggen; 8 uur mndst. voor 
HenJricus van den Langenberg. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Jo
hanna Henrica de Bie-van Meurs; 8 uur 
mnJst. voor Johanna Maria van Rooy
van der Horst. ZATERDAG: AanbiddingsJag voor

onze parochie vanwege de diocesane al
tijdJ.urende aanbidding - daarom ook
Vrijdag biechthoren aJs op Zaterdagen;
6 uur uitstelling van het Allerheiligste,
waarbij door het koor te zingen: ,,Pange
lingua"; half 7 1. m. voor Jan v. d. Berk
als overl. lid Jer proc. van Kevelaar; 8
uur 1. j. voor Corn. v. Gerwen; 10 uur
z. m. voor Engelbertus van c.le Velden
vanwege de Erewacht van het H. Sacra
ment; 's avonds om half 7 plechtig Lof
met "Te Deum" tot sluiting der aanbid
c.ling. UitJeling der H. Communie, te 6
uur en vóór de H. Missen van half 7 en
8 uur. De leden der Erewacht zullen
hun aanbiJdingstijd vermeld vinden op
een lijst achter in de kerk.

30e voor Petronella Adr. v. Asten en 
Engelbertus v. J. Velden te LiempJe 
overleden; Joh. v. Kaathoven te St. 
Oedenrode overleden; Godefridus Ver
hagen te Boxtel overleJen. 
Gedoopt: Joh. EverarJus Marinus zoon 
van Corn. Traa- v. Gerven; Antonia 
Hendrica Josina Maria dochter van 
Com. v. d. Biggelaar-v. Oorschot; Jose
phina Henrica Anna Maria dochter van 
Engelb. v. J. Velden-Hendriks. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vandaag wordt de plechtigheid van Je 
1-1. Jo�eph gevierd. H.H. Missen om 7 
uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. Tweede schaalcollecte voor 
Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag 
om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het 
Lof een lied. 

VRIJDAG: 7 uur mndst. voor Antonia 
Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. Mis 
voor Mej. Maria Emerentia Banens. 
ZATERDAG, 7 uur H. Mis voor de be
kering der zondaars; 8 uur H. Mis voor 
Je Z. Eerw. Heer Theodorus van de 
Laar te Liempde overleden. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
Jen Langenherg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 15 April: Derde Zondag na Pa
sen. Deze miJdag om 3 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
Deze week Woensdag, Donderdag en 
Zaterdag om 8 uur Lof. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur 1. j. voor Petrus Swin
kels; 10 uur z. j. voor Corn. v. d. Ven.

Dinsdag moeten de kinderen van het 4e, 
5e, 6e en 7e leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mus van den Langenberg en Cornelia 
Schuurmans hsvr.; half 9 H. Mis voor 
de levende en overleden leden van de 
K.A.B.; 10 uur pl. Hoogmis voor c.le 
Parochie. 

ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der familie Henket. 
MAANDAG: om 7 uur tot bijzondere 
intentie. In de Kapel der Eerw. Zusters: 
DINSDAG: om half 8 voor Juffrouw 
Baenens. 

Maandag 7 uur 1. m. voor Wilh. Witlox 
als overl. lid 0. L. Vrouw van Maria
hout: Dinsdag 7 uur 1. m. voor Wilh. 
Witlox als over!. lid H. Willibrord. 
Woensdag 7 uur 1. m. voor Hendr. 
Quinten als over!. lid 0. L. Vrouw van MAANDAG: 7 uur mndst. voor Wilhel-

WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs. 
DONDERDAG: om 7 uur voor Corne
lis Verhoef te Esch overleden. 

yoor Je vele blijken van be-. 
langstelling ondervonden 

bij ons Gouden Huwelijksfeest 
betuigen wij onze oprechte 
dank aan H.H. Geestelijken, 
Burgemeester en Wethouders, 
H.H. Dokters, Buurtcvommis
sie, Buurt en Kennissen, die 
voor ons Jcze dag tot een on
vergetelijke hebben gemaakt. 

Een nette R. K. Huisnaaister Te koop: een toom zware 
I 
Kinderwagen te koop, in goe

heeft nog een dag in de week biggen. M. de Bresser, On- de staat, f 25,-. H. van de 
over. Brieven onJer nr. 30. rooi 13. Ven, Van Salmstraat 15. 

Fam. v. d. VELDEN-
v. d. BIGGELAAR 

Liempde en Kinderen 

De Heer en Mevrouw 
van Lieshout-van den Hout 

Janken, mede namens weder
zijdse familie, oprecht voor 
de ontvangoo belangstelling 
bij gelegenheid van hun hu
welijk. 
Boxtel, 12 April 1951. 

Te koop: 5 beste biggen. 
Huize De La Salie. 
Te koop: Bankstel en 4 stoe
len (ook afzonderlijk); gego
ten keukenfornuis; Haardka
chel; potkachel en kachelman
tel; electr. Kroon 5 lamps; 
kristallen kaasstolp; waterstel; 
peper- en zoutstel, benevens 
diverse andere huishoudelijke 
artikelen I éénanker omvormer; 
1 verticale synchroonmotor. 
Stationsplein 4. 
Mevr. Teppema, Clarissen
straat 6, Boxtel, vraagt een 
flinke besch. R.K. hulp in de 
J,uishouding, liefst intern. 
Te koop: Sparta, Hulsmann 
en N.S.U., alle 125 cc., in 
prima staat. Deken de Wijs
straat 16. 

Te koop Westerwolds zaaigras 
bij W. v. Alphen, Luissel 13. 
Te koop een kalfkoe. Liempd
seweg 11, Boxtel. 
Te koop een dragend varken, 
keuze uit twee. Jos. v. cl. 
Sande, Onrooi 18a. 
Te koop aangeboden: 1 kin
derwagen; . kinderledikantje 
en kinderbad. Alles in goede 
staat. Stationstraat 50. 
Te koop een toom beste big
gen. C. Slijters, Kinderbos 6. 
Thuiswerk, zowel van particu
lier als van fabrieken, ge
vraagd door gediplomeerde 
naaister. Adres bevragen Mo
lenstraat 19. 
Te koop: een partijtje voeder
bieten. v. d. Aker, Nieuw
straat 1806. 
Te koop wegens overcompleet 
een z.g.a.n. electr. wasmachi
ne. ]. Nabuurs, Baroniestraat 
37a. 

Een partij eetaardappelen 
(IJselstein). Oirschotseweg 18. 
Te koop: in goede staat zijn
de zonnescherm, 2½ meter 
breed en Rolluik 2 meter 
breed F. P. v. Langen, Sta
tionstraat 62. 
Te koop een toom beste big
gen. Wed. L. van de Sande, 
.Kleinderliem_pde 4. 

Te koop: 13 weken drachtige Piano te koop, tevens prima 
varkens. Oirschotseweg 12. kamerameublement met vloer

kleed. Te bevragen: Molen-
Te koop: een partij prima eet
aardappelen; nevraàgd kope
ren en ijzeren gewichten voor 
bascule. Gebr. Smits, Lennis
heuvel 13, Boxtel. 
Te koop: een toom beste big
gen. C. v. Beljouw, Roond 3. 

,, 

,. 

straat 19. 
Te koop: Wegens overcom
pleet een prima Haard- en 
een zo goed als nieuwe Gas
Geiser (geheel compleet). 
Adres bevragen Bureau van 
dit blad. 

maar w het gebruik zie je ·de verschillen. 
·'Kijk, dit is • INTERLOCK 11
Interlock dat je met plezier draagt. Voor
mClJlJlen van 6 tot 106 jaar (en dat te, omdat 
mannen over 't algemeen niet ouder worden).

• Verzorg nu,p-w zomer-onder.kleding':

* 
,;Dàmes1', ook voor U hebben wij nieuwe sorteringen 
Z011lt1-0lldergoed ontvangen. Komt U eens kijken I

*�

't Is weer 

Als alles duurder wordt, 
verlagen wij de prijzen! 

. ' 

,,In den Ooievaar" 

COCOSLOPER EN COCOSTAPIJT 
De sterke jarenlange meegaande 
vloerbedekking voor huiskamer, 
keuken en gang, tonen wij U in one 
etalage en winkel. 

140 cm breed per meter 
120 cm breed per meter 
100 cm breed per meter 
85 cm breed per meter 
70 cm breed per meter 
50 cm breed per meter 

J apanmatjes vanaf 
Gevlochten matten vanaf 
Corridormatten 
Ruige matten 

• 

• 

vanaf 
vanaf 

10.45 

8.95 

7.95 

5.45 

4.35 

2.95 

1.75 

4.45 

6.45 

5.75 

WONINGINRICHTING 

DE BOXTELSE KAPPERS 

maken bekend dat met ingang 
de tarieven zijn vastgesteld als 

van 1 Mei 1951 
volgt: 

KNIPPEN 

SCHEREN 

60 cent 

25 cent 
Scheerabonnementen zijn met 50 cent verhoogd. 
KINDEREN KNIPPEN 40 cent 
tot en met 14 jaar. 

Vakgroep kring Boxtel. 

Een nieuwe tas nodig? 
Komt dan eerst bij ons eens kijken !
Reeds een waterproef linnen tas voor f 9,9.S 
Beige imit. ledertas met zak, ijzersterk, f 12,.SO 

HEIJMANS' 
Schoenen  en L�derwaren
Breukelsestraat 63 

Voor halve prijzen!! 
Slechts 14 dagen van 13 tot 2 6 April 

Wij ontvingen een partij 

Monsters Corsetten en Bustehouders 
welke wij goedkoop kunnen aanbieden. 

Een greep uit onze sortering 

Prima binnenbandcorset 
van f 24.• voor f 12.-

Vóór- of zijsluitings-corset met 
leer versterkt van f 16.- voor f 8.-

Zijsluitings-corset met veter 
van f 12.- voor f 6.-

Sportcorset van f 7.- voor f 3.50 

Bustehouders vanaf 98 cent. 

ZIET DE ETALAGES. 

J. M. v. Geel::de Koning

JJW~ 
OOXTEL 

v.o. Morgenochtend 9 \N,t 

Jongens sportbroek\es J 65 (6 \aat) v.a. • , -

" Jongens Hetnd\es • ·•.•S 
l( ' (6 \oot) VD.- • ,1 

!le<en sp0rtbtoeken - •• , - • J. 75 
He<"" s1ngte1• . . . . . .. • • • :z.JS . . ' .. ~r:·:·:'.$\ J: l 



BRILLEN Nette .. !!�.9���ens P,ij.� aacdiqe Caáeauties ooot de fuste :Jl. Comfffllffïe
• F. P. v. Langen 

Stationstraat 62 
VAK,OPTICIËN 

Plasticbedrijf fa. A. v. VLERKEN, Juwelier :; Horloger, Kruisstraat 10, BOXTEL
Aanmelden Markt 29 

Leverancier voor alle 
Ziekenfondsen Tricotagefabriek "DE ZWALUW" 

PHILIPS RADIO Brandstoffenhandel
A. J. v. d. BOER pijnlijke voeten van Hornstraat 34 

J::��6� s vraagt nette jongens en meisjes ook voor BATTERIJ 

0 Y, rrnsven-Y, ummeren 
14 15 • A Id aan het kantoor 

MARKT 15 
van - Jaar. anme en PHILIPS 

WEIDE-AFRASTERING 

ISOLATOREN 

verhuisd van Van Hornstraat 19 naar 

van 9-12 en van 2-5 uur. 
Medisch Gedipl. Voetverzorgster ------------------ MOLENWIJKSEWEG 3

Ook aan huis te ontbieden 

Hel leven is duur, maar ... 
bij DE SPAR krijgt U 
altijd GRATIS Sparzegels 

U koopt voor een gulden, 

U krijgt 20 Sparzegels 

U heeft 
1 0% VOORDEEL 

VOOR 

DE HELDERE HUISVROUW 

Schuurpoeder 35 et 
Toiletzeep 35 et 
Zeeppoeder 35 et 
Bleekwater 20 et 
Kachelglans 23 et 
Wrijfwas 50 et 
Schoencrême 25 et 
Metaalpoets 45 et 
Natuurlijk: 

10 % VOORDEEL 

FIJNE TOETJES 

PUDDING 
met en zonder suiker 

p. p. 18 cent 

ZES SMAKEN EN 

100/o VOORDEEL 

100 gram 

IJSBONBONS 28 cent 

30 stuks in één ons 

6 Sparzegels .
' • 

• •, > • • , , , : : I , Il •�/ 

.100 gram 

LENTEBLOESEM 25 et. 
een heerlijk koekje 

5 Sparzegels 

Nu is het tijd voor 
SLASAUS 95 cent 

1 9 Sparzegels 

KOEKJES pe, 1 00 g,am, 

Vanille Sprits 28 et 
Bitterkoekjes 25 et 
Speculaas 22 et 
Marie 20 et 
Frou-Frou 33 et 
Varia 23 et 

.. Ontbijtkoek 34 en 64 et 

.... 100/o voordeel 

SNOEPJES pe, 1 00 g,om 

Drups '.l.5 et 
Tollee's 27et 
Turn-Turn 26 et 
Schuim 26 et 
Melk-Caramels 28 et 
Pepermunt per rol 1 7 et 
Vruchtenrol 1 0 et 

.... 10"/o VOORDEEL 

Bakmeel 48 et 
Paneermeel 25 et 
500gr. Havermout 44 et 

.... 10U/o voordeel 

GEVRAAGD 

NETTE VERKOOtSTER KUIKENLAMPEN CORSETTEN NAAR MAAT 
Aanmelden 

i\LBER·r HEIJN N.V. ELECTR. KOOKPLATEN Onze coupeuse is MAANDAG 
16 APRIL van 9.30 - 12.00 uur 

aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 
Stationstraat 1 1 , Boxtel, Tel. 420 

Stationstraat 50 

GEVRAAGD door 

Maatschappij "VENROOE'' 

EN KACHELS 

HUISKAMERKAPPEN 
Accountantskantoor van 

H.CUPPEN
EN HOUTEN KRONEN 

Corset,Centrale P. Tilanus. 

Hal 2, Boxtel 

een tractor-chauffeur 
Lid: flederl. Genootschap v. Accountants 

Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 

J. v. D. BREKEL Als het gaat over Zaden of e,oemen 
Steeds hoort ge dan v. Zog�hel noemen 

tevens goed kunncndc melken. 
Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 ZAKENMAN 

BOXTEL 
BOEKHOUDINGEN en die zijn omzet in vier jaar BELASTINGZAKEN heeft kunnen verdubbeien, ._ _______ _

vraagt f 5000,- ter leen EXTRA RECLAME
Gaarne aanbieding onder 
No. 104, Molenstraat 19. 

1 Horloges 1 
F. P, VAN LANGEN

Deze week Vrijdag en Zaterdag 
13-14 April

WONll'JGRUIL 
Heb moderne bovenwoning 
te Eindhoven binnenstad, 
voorzien van parketvloer, 
bad enz. Wil ruilen tegen 
mooie woning te BOXTEL. 
Brieven onder No. 28, bu, 
reau van dit blad. 

Poulet à f 1,25· per ½ kg. 
Stationstraat 62

Uurwerkreparaties
in één week klaar

Volgende week vanaf Maandag 16 April 
tot en met Zaterdag 21 April 

Gehakt à f 1,25 per ½ kg.
ALLES A CONTANT 

=== 

DONDERDAG 19 APRIL A.S. 
wordt te Boxtel Voorjaarsmarkt gehouden. 

Sedect eeuwen staat deize madd 6.efw.td als. de 

BOXTELSE MOPPENMARKT 
)f.. Het is een echte jaarmarkt waar U in 

een gezellige sfeer goede waar kunt kopen 
-., 

{1j .., 1 'U __ 
)(.. JAARMARKT 

J:JaMecij t awekske �9 April a.s.

Wij komen dan weer op de proppen met 

onze bekende Honing-Moppen 
Nu nog tegen de gewone pr�js 50 et. per 250 gram 
Op de markt zijn onze moppen te koop. Dus profiteert 
van deze gelegenheid. W. v. d. LAAR

KOOPJES 
No!i steeds alles aan 
ouda prijzen. 
Damesdirectoirs 
Hemden 
Onderjurken 

f 2,25 
f 2,25 
f 2,85 

Zie verder onze weggevertjes 

in Sportkousen 
Ook in bedrijfskleding
staan wij geheel tot uw 
dienst. 

Overalls: de maten 

48-50. voor f i6�50 
Khaki ove!"l1emden 
\'{'as, en Kleurecht f 8,50 
Natuurlijk weer bij: 

Klein maar Dapper 
Rechterstraat 67 

Waak ec oan 
wat ec oan te maken is.!

Kies nu Eieren voor je geld 
grote volle verse eieren 

8 voor 1 gld. 
Breng voor eieren cmbaliage mede, 
bewaar daarvoor papieren winkel• 
zakken. 

Margarine 48, 50, 52 et. 

V O 8 
Fijne Zure H_aring 7 1/2

Los en in flacon 

Stationstraat 

Nu is ·1 toch heus tijd om de 
slof uit te kiezen voor Uw 
nieuwe overgordijnen. 
Wacht niet langer. U hebt 
thans nog keuze uil onze 
complete collecties. 

et. 

Fijnste Vleeswaren 
Afslag in Kaasprijzen 

JJ..u,.G.eec o.o.k o.wze 
q,ecaspte kaas. 

Verkoop à contant 

't ANKER 

Onze vakmensen staan te allen tijde gratis 
ter Uwer beschikking voor het verstrekken 
van de adviezen bij Uw woninginrichting. 

't Is weer .... 
C. de Jong�v. Kempen

van Hornstraat 12 ,,IN DEN OOIEVAAR" 

DE SLAGERS VAN BOXTEL 

MOPPEN MARKT 
BOXTEL 

• 
MOPPEN MARKT 

DONDERDAG 19 APRIL 
• 

MOPPEN MARKT 
VOORJAARSMARKT 

• SLAAPKAMER ... 
MOPPEN MARKT 

GOEDE WAAR 

• 
MOPPEN MARKT 

Gegarandeerd prima kwaliteit 
eiken, noten geschilderd 

ENORME AANVOER Ledikant 120 cm breed 

• 
MOPPEN MARKT 

GEZELLIGHEID 

Linnenkast 1/2 hang 1/2 ieg
Commode met 3-delige spiegel 
Nachtkastje 

• 
Tafel en 2 Stoelen 

MOPPEN MARKT 
BOXTEL COMPLEET f 495.-

Weet u wel.: .. 
Adverteren in ons blad 
is de beste 'reclame! 

y.J.W�
WONINGINRICHTING· 

Ro1Jd l.Jw'1-o11winire·. 
Kunt U haar leuker 
verrassen als cadeau 
voor de schoonmaak, 
dan met een nieuw tafel
kleed voor de herboren 
woonkamers? De kroon op 
hoor werk'' Een vrouw is 
zo gevoelig voor de attentie. 
waarin de waardering blijkt 
voo1 alles wat zij vooz het

huishouden doet. 

Maak er dan ook meteen iets 
moots van en kom eens kijken 
wat voor een sortering wij 
spec1aol voor deze gelegenheid 

* hebben samengesteld

U kent ons devies � 

?fa�� tr,'·�.d;�î 
/_A 

I#�� �, va��� r 
* dus ook wat dat betreft kunt U de 

stap gerust wogeri De mooiste 
pluche. velvet of handweef tofä 
kleden reeds in pn1zen van: 

···::�---:-::·· 

6.95,11.90 ,17.50,24.50
en hoger

't Is weer .... 
,,IN DEN OOIEVAAR'' 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
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Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Betaling ,à contant 
De middenstander brengt zijn klanten 
eerst na vele overpeinzingen het ver
zoek over om contante betaling, want 
hij begrijpt de moeilijkheden, zoals die 
zich voordoen in de gezinnen, volko
men. Persoonlijk dagelijks contact heb
bende met zijn klanten, kent de midden
stander als geen ander de tegenvallers 
van de huisvrouw, die gewoonlijk op het 
meest ongelegen moment opdoemen. De 
berekening hoe het weekloon of maand
salaris te besteden om het einde der 
week of maand te halen, wordt werke
lijk te vaak doorkruist door een onver
wachte noodzakelijke uitgave. En waar 
het prijsniveau, beheerst als het wordt 
door de koud-zakelijke speculatie op de 
wereldmarkt, de laatste jaren steeds in 
stijgende lijn was en de verhouding van 
lonen en prijzen zo fataal door de prijs
stijgingen wordt verbroken, daar schiet 
het vermogen van vele huisvrouwen te 
kort. 
De bekwaamheid om het inkomen zo 
nuttig mogelijk te besteden, wordt in 
vele gevallen dan ook zwaar op de 
proef gesteld. 
De vaste lasten waaronder de noodza
kelijke kosten voor verlichting en ver
warming evengoed begrepen zijn als die 
voor huishuur, belastingen en verzeke
ringen, vragen een belangrijk bedrag van 
het huishoudgeld en betaling ervan kan 
niet achterwege blijven. Incasseerders 
van de maandrekeningen voor electrici
teit en gas mogen nog zo soepel zijn zo
lang uitstel van betaling nog slechts 
enige aangeslotenen betreft, wanneer er 
veelvuldiger trainering in de betaling ont
staat, dan kan het nemen van strafmaat
regelen niet achterwege blijven. Zo kun
nen huismoeders met betrekking tot de 
financiële verplichtingen in een misera
bele positie komen. 
Dat er dan zijn, die haar toevlucht 
nemen tot het bedingen van crediet bij 
de winkelier, is volkomen begrijpelijk en 
gelukkig tonen de kleine zakenmensen 
dan ook wel begrip voor de gezins
moeilijkheden. 
Wanneer echter, zoals dat in deze zware 
tijd het geval schijnt te zijn, te velen een 

·J:l"àrocnie•Retraite
St. Petrus 

Zij die gingen. Zij die komen. 
Nee maar zeg, dat is voor mekaar. De 
Pastoor nog steeds vol lof, de mensen 
in hun schik, en de paters niet minder. 
Tevredenheid vindt men niet veel meer. 
Doch nu toch zeker wel hier. De eerste 
groep is afgewerkt. Laten we er direct 
bijvoegen: 't is een prachtig succes ge
worden. Iedere avond was de kapel van 
het Verenigingsgebouw gevuld, terwijl 
ook de opkomst bij de morgenoefenin
gen zeer goed was te noemen. De mees
ten, die nie.t door hun werk, of gezins
omstandigheden verhinderd waren, gaven 
blijk van grote ijver. De slotplechtigheid 
op Zondagmorgen - keurig verzorgd -
zal niet nalaten, blijvende indruk te 
maken. 
·Komende week is groep 3 aan de 
't Kan niet anders, of ook deze wijk zal 
goed opkomen. Er wordt immers nog 
steeds veel gebeden voor 't welslagen 
van de Parochie-Retraite. En tegen Gods 
genade is niets bestand. En Hij biedt 
zijn rijke gaven aan iedereen aan, vooral 
's morgens bij 't Misoffer. 
We willen er nog op wijzen, dat bij de 
retraite ook hoort, het bijwonen van de 
Mis, om half 7 of half 9. Onder die 
Missen 'n kort preekje of verklarende 
uitleg van handelingen bij 't H. Misoffer. 
Wees dus niet tevreden met 't bijwonen 
van de avondoefeningen, doch begint de 
retraitedag met 't meevieren van de Mis. 
Wat groep 2 betreft, daarover zijn we 
nu al vol lof. Je moet ze maar 's horen 
en zien, bij de gezangen en daarna aan
dachtig luisterend naar de praktische 
preken. Ook deze groep zal 'n pracht
succes blijken te wezen a.s. Zondag bij 
de sluiting, net als ons Oranjeteam ver
leden Zondag in 't Stadion te Amster
dam. 
Ten slotte moge hier de wens worden 
geuit, dat bij de andere groepen, 't goe
de voorbeeld, navolging moge vinden. 
Misschien komen er nog groepen, die ze 
nog zullen overtreffen. 't Zal niet ge
makkelijk zijn. Doch 'n beetje concur
rentie in geesteliike zaken kan geen 
kwaad. 't Zal 'n sprint worden tussen 
de Dames en Heren en de Jongelui. 
We verwachten u allen. 

PATER MONULFUS. 

Algemeen Nieuws 
JAARVERGADERING 
NED. R.K. ESPERANTISTENBOND. 

Op -21 en 22 April a.s. zal te 's Herto
genbosch het jaarlijkse congres gehou
den worden van de Nederlandse R.K. 
Esperantistenbond "Neerlanda Katoliko". 
Terwijl op de eerste dag een feestavond 
in ,,'t Derde Orde-gebouw" wordt aan
geboden, zal op de tweede dag de jaar
vergadering worden gehouden in Hotel 
,,Central" op d,e Markt. 

beroep doen op de welwillendheid van 
de kleine zakenman, dan komt deze op 
zijn beurt in een impasse, waardoor zijn 
bestaan in gevaar komt. 
De kleine zakenman toch mag niet reke
nen op enige tegemoetkoming van de 
zijde der fabrikanten of groothandelaren. 
Deze kunnen vanwege hun grote omzet
ten immers niet dezelfde soepelheid op
zichtens hun afnemers betrachten en 
moeten omwille van het zelfbehoud de 
teugels wel strak houden. 
De winkelier, die niet op tijd aan zijn 
verplichtingen voldoet, krijgt daarom 
eerstens geen aanbiedingen meer, wordt 
in de tweede plaats in de lijst van debi
teuren zwart aangekruist en zal tenslotte 
zijn credietwaardigheid verliezen. 
Wie zal dan ook de slapeloze nachten 
tellen van de man, die zich op bedoelde 
manier in moeilijkheden ziet komen? Hij 
gaat gebukt onder zware belastingen, die 
betaald moeten worden - de fiscus is 
immers onmeedogend - bij de leveran
ciers heeft hij zijn credietwaardigheid 
verloren en hij beschikt niet meer over 
voldoende contanten om zijn voorraden, 
die veel geld vragen, aan te vullen. 't Sor
timent wordt kleiner, er kan niet meer 
aan alle eisen des tijds worden voldaan 
en angstvallig ziet de middenstander 
langzaam maar zeker zijn zaak verlopen. 
Nóg is misschien de positie van vele 
middenstanders niet zo zwart als uit het 
hiervoor geschetste verondersteld zou 
kunnen worden, doch dat verschillende 
reeds met moeilijkheden te kampen heb
ben staat vast. 
Het is daarom voor iedereen plicht zich 
te realiseren, dat de economische moei
lijkheden niet mogen worden afgewen
teld op anderen. Is het noodzakelijk te 
bezuinigen, dan moet worden bezuinigd 
en dat geschiede dan oordeelkundig, bij 
voorkeur planmatig, waarbij uitgaven 
van niet maatschappelijk-economische be
tekenis op de eerste plaats worden uit
geschakeld. Daarbij houde ieder zich 
voor ogen, dat vlotte betaling van het
geen aangekocht moet worden van grote 
maatschappelijke waarde is in het alge
meen en een zaak van eer individueel. 

Plaatselijk Nieuws 
MEDEDELINGEN OVER DE 
BLOEDTRANSFUSIE-AVONDEN. 

Door het grote aantal aanmeldingen van 
donors, zal er op 3 avonden bloed wor
den afgenomen. 
De eerste afname-avond is a.s. Maandag 
23 April in de ambachtsschool tegenover 
de Ark. Diegenen die voor de eerste 
avond opgeroepen worden, krijgen dezer 
dagen een persoonlijke oproep met ver
melding van het uur waarop zij ver
wacht worden. 
Diegenen ,die nog geen oproepkaart ont
vangen, zullen voor de volgende avon
den worden opgeroepen, waarschijnlijk 
op 7 Mei en 16 Mei. 
Nu komt het er op aan met de daad te 
tonen dat hot U ernst is mensenlevens te 
helpen redden. 
Wij rekenen Maandagavond op de komst 
van allen die een oproepkaart ontvingen. 

GRATIS ROME-REIS 1 
Beloning voor belangrijk sociaal werk. 
Onze plaatsgenoot, de heer Thijs 
Baayens, ontving vorige week van de 
voorzitter der Boxtelse K.A.B. het grote 
nieuws, dat het Diocesaan bestuur van 
de Kath. Arbeiders Beweging hem in de 
gelegenheid zal stellen in de komende 
maand een reis naar Rome te maken. 
Deze sympathieke geste werd gedaan als 
blijk van waardering voor het belang
rijke pionierswerk, dat door de heer 
Baayens in Boxtel verricht werd met de 
oprichting van de R.K. Tabaksbewer
kersbond, die enkele weken geleden het 
gouden bestaansfeest vierde met de op
richter nog als actief lid in zijn midden. 

PLAATSELIJKE 
PRIJZEN COMMISSIE. 
Op Vrijdag 27 April a.s. zal de Plaatse
lijke Prijzencommissie tussen 8 en 9 uur 
's avonds zitting houden ten Gemeente
huize alhier. Ingezetenen die eventueel 
klachten hebben of inlichtingen wensen, 
kunnen zich dan . aldaar vervoegen. 

ONGEVAL MET CIRKELZAAG. 
De 18-jarige J. v. Doremalen, Kinderbos 
12, Lennisheuvel, geraakte Zaterdagmid
dag bij het hout zagen met zijn hand 
tussen de cirkelzaag bekneld. Door het 
vele bloedverlies werd overbrenging 
naar het ziekenhuis noodzakelijk. Welke 
van de verminkte vingers hij zal moeten 
missen, kon nog niet worden vastgesteld. 

SANTA TERESA. 
Voor de meisjes van Santa Teresa (Par. 
H. Hart) is er op Zondagavond 22 April
om half 8 een feestelijke bijeenkomst in
het K.J.V.-huis. Ook de nieuwe leden
worden dan verwacht (entree: een dub
beltje). Programma om er de Horlepiep
van te krijgen. AVe.

RODE KRUIS CAMPAGNE. 
Dnisdagavond j.l. werd in de zaal van 
Hotel Riche het Campagne-Comité van 
het Neder!. Rode Kruis geïnstalleerd. 
De voorzitter gaf in z'n openingswoord 
een korte uiteenzetting over de oorlogs
en vredestaken van het Rode Kruis en 
wees hierbij op het financiëfe vraag
stuk, dat in de komende campagne tot 
oplossing moet worden gebracht. 
De inspecteur van het Ned. Rode Kruis 
de heer van Opbergen uit Venray, dank
te namens het Hoofdbestuur de dames 
en heren die zich bereid verklaard had
den, de campagne te helpen voorberei-
den. 
Het Comité werd als volgt samenge
steld: 
Campagneleider: . W. v. Gent. 
Commissie Publiciteit en reclame: 
W. v. Amelsvoort, C. Aarsen, J. Prince,
S. Numan.
Commissie Administratie:
A. C. v. d. Weyst, J. Schellekens, C. v.
Uden.
Commissie Bijeenkomsten:
C. Suys, J. de Koning, v. Dongen, J. v.
Esch.
Commissie Werknemers:
R. de Laat, de Brouwer, H. Hazenberg,
P. Hendriks.
Commissie Speciale Giften:
Mevr. v. Oerle-v. Dijk, Aug. v. Susante,
Fr. Witteveen.
Commissie Wovn- en Zakenwijk:
Mevr. v. Helvoort, Hörman, J. Smits,
H. v .d. Meerendonk, C. v. d .Pasch,
J. Tielen, J. Wielens.
Nadat de verschillende Commissies hun
werkzaamheden bestudeerd hadden, wer
den de eerste werkvergaderingen gehou
den. Zodat in feite de campagne ge
start is.
Het bestuur rekent nu ook op de gehele
bevolking, dat zij haar steun zal ver
lenen, om de vele moeilijkheden finan
ciël en moreel, die zich thans voordoen,
zowel Ambon, Nieuw-Guinea en Korea,
als de Burgerverdediging, waarin het
Rode Kruis de gehele medische taak op
zich heeft genomen, zal verlichten.
De komende weken zal regelmatig de
bevolking op de hoogte worden gesteld
van de gang van zaken van het Rode
Kruis in de pers en radio.

MELKPRIJZEN OORLOG. 
Donderda�iddag kwamm in verband 
met de melkprijzenoorlog de besturen 
van de lande!iike bonden van melkhan
delaren bijeen in Hotel Theuwkens ter 
bespreking van de mogelijkheid om tot 
oplossing te komen van het aan de par-

• ticuliere melkhandelaren opgedrongen
conflict.
Deze bijeenkomst werd gehouden om
reden de herhaalde pogingen om con
tact te krijgen met "De Kempen" nog
geen resultaat hebben gehad.

,,MOPPENMARKT" WAS 'N SUCCES.
Mede door de gunstige weersomstandig
heden is de Moppenmarkt, die gisteren
werd gehouden, een succes geworden.
Kijkers en kopers vormden een druk en
gezellig beweeg rond de kraampjes van
de marktlieden, die niet nalieten munt te
slaan uit de grote belangstelling.
Wij zijn er van overtuigd, dat men van
het streven, om de voor- en najaars
markten weer de oude bloei te geven,
reeds vele vruchten geplukt heeft.

Roman van een 
Ernest Bevin begon in lompen 
LONDEN - Ernest Bevln, gewezen 
hoofd van het ministerie van Buitenland
se Zaken van zijne majesteit de koning 
van Groot Brittannië en vertrouwensman 
van vijf millioen Engelse arbeiders, Is 
overleden. Voor de Engelse buitenlandse 
politiek zal zijn heengaan weinig gevol
gen meer hebben. Bevin, de zoon van 
een plattelandsveldwachter, werd kort 
geleden vervangen door Morrison, de 
zoon van een Londense politie-agent. 
De figuur Bevin is gekneed uit het grau
we stof van de sombere Engelse fabrieks
steden. Zijn levensgeschiedenis Is als een 
sprookje. Een sprookje, dat echter niet 
eindigt met het bekende "nog lang en 
gelukkig". Want Bevin is heengegaan na 
een leven van onafgebroken felle strijd. 
Hij was beslist niet de gemoedelijke dik
kerd, die men zich dikwijls voorstelt. Hij 
heeft zeventig jaar gevochten, eerst om 
zijn eigen bestaan, later voor dat van de 
transportarbeiders, tenslotte voor dat 
van het Verenigd Koninkrijk. Wat de 
paraplu was voor Chamberlain en de 
sigaar voor Churchill, is In veler ogen 
de brede glimlach voor Bevin. Maar dit 
was niet anders dan de zelfbewuste lach 
van de man, die zeker is van zijn zaak. 
De lach van de man, die rustig het strijd
perk in gaat. 

Ernest Bevin werd in 1881 te Winsford, 
Somerset geboren. Hij had een armelijke 
jeugd. Als jongen van zes jaar werd hij 
wees. Als knaap van elf jaar liep hij weg 
om een kommervol bestaan te ont
vluchten. 
In lompen gehuld ·zwierf hij door de ha
venstad Bristol. Maar men zat daar niet 
te wachten op hongerige jongetjes. Het 
was een tijd van grote werkloosheid, 
,,toen ik hongerig, zonder "?erk en zon-

Programma Koninginnedag en Bevrijdingsfeest 
Concerten, Handboogschieten op 
de Markt, Schoolwisselbekerwed
strijden, Kinderzanghulde, Mast
klimmen en Jas de Keistamper. 

Het overleg met Hoofden van scholen 
en Besturen der Boxtelse muziekvereni
gingen heeft plaats gehad, zodat thans 
door Boxtel Vooruit definitief het vol
gende programma kon worden vastge
steld. 
Koninginnedag, Maandag 30 April. 
Voor de Kerkdiensten raadplege men de 
Kerkberichten. 
Des n.m. 2 JIUr: Schoolwisselbekerwed
strijden. 
7-8 uur: Concert door de Harmonie
van Huize de la Salie.
8-10 uur: Concert door Boxtels Har
monie.
10 uur: Mastklimmen.
De volgende geldprijzen zijn hieraan
verbonden: f 25,-, f 15,-, f 10,- en 
4 prijzen van f 2,50. 
Aanmelding kan geschieden op de vol
gende olaatsen:
Dames van Hooff, Kruisstraat 5;
Boekhandel C. van Griensven, Rechter
straat 10 en 
Boekhandel Tielen, Stationstraat 28. 
Men behoeft niets anders te doen dan 
op deze adressen op te geven: naam,
leeftijd en adres.
Teneinde tijdig te kunnen bepalen hoe
veel masten moeten worden opgericht, is
het noodzakelijk, dat de aanmelding voor
het mastklimmen uiterlijk Woensdag 25
April a.s. geschiedt.
Boxtelse mannen van 18 tot 80 jaar:
meldt U : nu!
Zaterdag 5 Mei, Nationale Feestdag.
Voor de Kerkdiensten raadplege men de 
Kerkberichten.
10 uur v.m.: Kinderzanghulde op de 
Markt.
4 uur n.m.: Handboogschieten op de 
Markt.
Het is wel noodzakelijk bij het hand
boogschieten nog eens nadrukkelijk te
vermelden: op de Markt.
Het zal namelijk wel de eerste maal in
Boxtels geschiedenis zijn, dat het markt
plein als "Doelen" wordt ingericht.
Met groot genoegen heeft Boxtel Voor
uit deze mogelijkheid om eens "iets te
laten zien wat men nog nooit gezien
heeft" (oin eens circus-propaganda-stijl
te gebruiken) aangegrepen.
Het is een idee van een der bestuursle
den van de Handboogschutterij l'Union,
de vereniging die de eer heeft de Neder
landse Kampioen Handboogschieten, de
Heer de Koning, in haar midden te
hebben. Zeer zeker zullen zeer velen
deze gelegenheid aangrijpen om eens
met eigen ogen te zien wat training ook
in deze tak van sport vermag.
Onderhandeld wordt momenteel om te
bewerkstelligen, dat op de Markt 'n wed
strijd wordt "geschoten" door l'Union
tegen een Handboogschutterij uit de
omgeving van Boxtel.
Getracht wordt bovendien voor onze
Nationale Kampioen een "zware" tegen
stander te vinden.
7.30-9 uur: Concert door Boxtels Har
monie;
9.15-10.15 uur: Concert door de R.K.
Gildenbonds-Harmonie.

ministerscarrière 
der eten, zonder doel ook, langs de stra
ten slenterde en dikwijls stelen moest 
om in het leven te blijven", zo vertelde 
hij dikwijls. 
Dat is de leerschool geweest van een 
van Engelands grootste arbeidersleiders: 
honger, modder, wanhoop, werkloosheid. 
Men kan er zich over verbazen dat een 
jongen van die leeftijd moreel niet ten 
onder ging in deze afgestompte omge
ving, waar dagelijks slachtoffers vielen 
in de veldslag om het naakte bestaan. 
Hij probeerde aan de kost te komen als 
boerenknecht, als koksmaatje, als hotel
boy, als loopjongen bij een limonadefa
briekje, als vrachtautochauffeur, als 
dokwerker. Jarenlang leefde hij van vijf
tien shilling per week. Toen hij op 29-
jarige leeftijd in het huwelijk trad ver
diende hij weinig meer. 
Toen hij een vracht uit de dokken van 
Bristol moest halen, vertelden de arbei
ders hem van hun zorgen. Hij begon 
toen bijeenkomsten te organiseren en 
sprak de mannen toe over hun "recht" 
op werk. Er kwamen wat kleine loons
verhogingen. De arbeiders begonnen 
vertrouwen in hem te stellen. 
Daarna begon zijn carrière in de vakbe
weging. In 1918 probeerde hij lid te 
worden van het Lagerhuis. Het werd 
een grandioze mislukking. Hij liet zijn 
arbeiders weigeren wapens te laden voor 
de interventie-oorlog in Rusland. Vooral 
daardoor kreeg zijn naam bekendheid. 
In 1921 werd hij secretaris van het vak
verbond voor transportarbeiders. Haar 
macht bleek bij de stakingen van 1924 
en 1926. Zo werd hij tenslotte de leider 
van een organisatie, waarin behalve de 
dokwerken bijna twee millioen arbei
ders verenigd zijn. Bevin had de vinger 
op Engelands slagader gelegd. 

EEN GROOT MINISTER. 
Zijn politieke loopbaan was niet anders. 

Daarna "verschijnt" onze Jas en vindt 
met hem een kleine muzikale wandeling 
plaats. 
Nadere bijzonderheden omtrent het bo
venstaande volgen in ons blad van 27 
April a.s. 
De adspirant-mastklimmers willen wij 
nogmaals adviseren: meldt U spoedig, 
want aanmelding na 25 April a.s. zal 
niet meer aanvaard kunnen worden. 

Burgerlijke Stand 
van 10 tot en met 16 April 1951. 
GEBOREN: Maria J. Fr. A. dochter van 
Fr. H. M. v. d. Haagen en H. M. Kruit
wagen, Stationstraat 29 - Cornelius W. 
zoon van M. G. v. Eindhoven en E. v. 
Kollenburg, Boomstraat 24 - Petrus J. 
zoon van P. J. Boleij en M. J. Sluijter, v. 
Coothstraat 7. 
ONDERTROUWD: Johannes B. van 
Summeren en Antonia M. van der Sloot 
- Jan J. Eijkemans en Johanna M. Cop
pelmans - Wilhelmus van Doorn en
Maria Eijkemans - Cornelus van Kem
pen en Antonia M. van de Pas - Johan
van de Meulengraaf en Petronella A. M.
Geerts - Marinus W. van der Pol en
Johanna M. van Oorschot - Johannes
Raaijmakers en Oda C. M. Pennings -
Jacobus M. Venbrux en Maria J. van
der Sloot - Adrianus de Vroom en
Adriana M. Dankers - Josef M. Smit
en Wilhelmina A. Huijberts.
GEHUWD: Lambertus J. C. van Lies
hout en Lucia C. M. van den Hout -
Cornelis A. van Esch en Wilhelmina Th.
Bergman - Teunis C. L. Vonk en Maria
P. Timmers.
OVERLEDEN: Johannes C. van Wijk,
oud 86 jaren, van Ranststraat 1.

Dienstplichtigen naar Korea ? 
ANIMO ONDER VRIJWILLIGERS 

NEEMT AF .... 
De Nederlandse regering ziet zich voor 
de vraag gesteld hoe zij voldoende mili
tairen bijeen moet krijgen om in Octo
ber a.s. de plaatsen te kunnen laten in
nemen van de vrijwilligers die in Octo
ber j.l. naar Korea zijn vertrokken. 
Laatstgenoemden hebben er een dienst
tijd van 6 maanden opzitten en de animo 
om bij te tekenen blijkt slechts zeer ge-
ring te zijn. 
Het aanvullend detachement dat een 
paar weken geleden naar Korea vertrok, 
telt slechts ongeveer 250 man, zodat Ne
derland zich voor het probleem ziet ge
plaatst, hoe het zijn bijdrage aan de 
strijdkrachten der Verenigde Naties op 
peil kan houden. 
Wij vernemen dat de regering de moge
lijkheid onder het oog ziet, om, hetzij be
roepspersoneel, hetzij dienstplichtigen in 
aanmerking te laten komen voor uitzen
ding naar Korea. Uiteraard zal die uit
zending wel niet vrijwillig gaan en daar
om beraadt de regering zich zeer ernstig 
over dit probleem. Zij zal een beslissing 
binnen afzienbare tijd moeten nemen, 
omdat de troepen die het nu in Korea 
verblijvende detachement gaan aflossen, 
toch wel in September zullen moeten 
vertrekken. (Nadruk verboden). 

Toen Lansbury, de oude voorzitter van 
de Labour-partij zich verzette tegen 
sancties tegen Italië, bewerkte Bevin zijn 
val. In 1940 koos Churchill hem in zijn 
coalitiekabinet, later in zijn oorlogskabi
net. Uit de handen van zijn felste tegen
stander bij de staking van '26 aanvaard
de hij de taak de werkers van Engeland 
te organiseren voor de overwinning. Hij 
voerde toen o.m. de arbeidsdienstplicht 
in en stuurde duizenden "Bevin-Boys" 
naar de mijnen. 
In 1945 werd hij minister van Buiten
landse Zaken. In een tijd van grote eco
nomische crisis, waarin Engeland in hoge 
mate afhankelijk was van Amerika's fi. 
nanciële steun, trok hij op buitenlandse 
tegenstanders los als vroeger op de 
werkgevers. Zijn initiatieven, zoals het 
pact van Brussel, de organisatie van de 
Europese economische wederopbouw 
enz. maken hem tot een groot minister. 
Zijn ideaal was de economische eenwor
ding van Europa als voorportaal van een 
wereldregering. 
Zijn diplomatie werd inRegeven door 
het instinct van de arbeider-onderhande
laar die het onderste uit de kan moet 
weten te hàlen en niet door het geraffi
neerde spel der diplomaten. Hij kende 
geen geschiedenis, literatuur of vreemde 
talen. Hij sprak een afschuwelijk soort 
Engels. Hij kon zelfs de H niet uitspre
ken, een gebrek dat in het deftige En
geland maar kwalijk wordt vergeven. 
De laatste tijd was zijn gezondheid wan
kel. Bij zijn laatste optreden in het open
baar was de massieve, ijzeren Bevin eren 
oude man geworden, een breekbaar 
mens. Hij was sterk vermagerd; zijn 
kleren waren te ruim. Maar misschien 
juist daardoor was zijn verschijning in
drukwekkender dan ooit. Want deze 
versleten man, die moeizaam en soms 
zelfs onverstaanbaar sprak, had nog 
steeds de geestelijke macht millioenen 
Engelse arbeiders ervan te . overtuigen 
wie hun ware vrienden zijn. 
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Het Lintje 
Bij zijn bezoek aan Zuid-Amerika heeft 
Prins Bernhard nogal kwistig met ridder
orden gestrooid. Een van die ridderor
den werd verleend aan Mevrouw Eva 
Peron in Argentinië, echtgenote van de 
fascistische dictator van dat land. Voor
al van socialistische zijde wordt er hevi
ge critiek geleverd op dit gul gebaar 
van Nederlandse zijde onder de. leuze: 
wij haten het fascisme en willen niets 
met Peron te doen hebben. 
Ons land is arm, wij verloren onze eco
nomische zelfstandigheid, door het ver
lies van Indië. Dat verlies danken wij 
voor een groot deel aan de socialisten, 
die nog guller met de riikste delen van 
ons koninkrijk in het rond strooiden dan 
nu onze Prins met Ridderorden, hetgeen 
tenslotte een onschuldig gebaar is. 
Wij vragen ons af wat die heethoofden 
- er zijn gelukkig ook anderen - nu al 
anders gedaan hebben voor het land dan 
schade toebrengen aan onze nationale
zaak. Eerst wordt het land uiteengereten,
dan werpt men onder bedekte termen
met modder naar koningshuis en rege
ring. En tenslotte: onze regering zal van
die lintjes wel meer weten en wie anders
dan dr. Drees staat aan het hoofd van
die regering. Is qr. Drees soms liberaal
geworden?
Laten wij liever respect hebben voor
mensen die een land er economisch weer
bovenop willen helpen. Onder die men
sen vinden wij Prins Bernhard. Hij reist
de hele wereld rond en kweekt J]oodwill.
Met lintjes.

Plaatselijk Nieuws 
LENNISHEU VEL. 

FANFARE ST. ARNOLDUS. 
Op Zondag 29 April zal Fanfare St. Ar
noldus weer een concert geven in Orion. 
Sinds het eerste concert in November, is 
er weer degelijk gewerkt, zodat men nu 
in staat is weer wat nieuws te brengen. 
Het zal voor de donateurs, die door hun 
geldelijke steun zo'n grote sympathie be
toond hebben, aangenaam zijn te con
stateren, dat ze hun steun niet voor 
niets gegeven hebben en er zelfs veel 
vooruitgang te bespeuren is. 
Om de avond aan te vullen zullen de 
leden van de Fanfare ook enkele komi
sche schetsen ten tonele brengen. 't Kan 
dus weer een gezellige avond worden. 
St. Arnoldus verwacht dan ook álle do
nateurs en véle verdere belangstellenden. 

te LUSTRUM 
,,HERWONNEN LEVENSKRACHT". 
Dezer dagen vierde het Boxtelse comité 
van "Herwonnen Levenskracht" zijn 1 e 
lustrum na de oorlog. Op de feestverga-. 
<lering werd een overzicht van de werk
zaamheden gegeven, waarbij uiteraard 
ook enkele cijfers genoemd werden. Voor 
extra-voeding ten behoeve van Boxtelse, 
thuis verpleegde patiënten bleek een be
drag van f 5086,25 gespendeerd te zijn, 
terwijl de som van f 1378,63 werd be
steed voor de aanschaffing van kleding 
bij opname in of terugkeer uit het sana
torium, alsmede voor vergoedingen van 

reiskosten, betaling van ziekenhuisreke
ningen enz. 
Op deze vergadering viel de heer W.
Snellaars nog een kleine huldiging ten 
deel, vanwege zijn 12½-jarig jubileum 
als actief medewerker van Herwonnen 
Levenskracht. Zowel door de bestuur
ders van Herwonnen Levenskracht als 
van de K.A.B. werd de hoop uitgespro
ken, dat de jubilaris nog geruime tijd 
zou mogen ijveren voor dit mooie werk 
en dat vele K.A.B.-jongeren zijn voor
beeld zouden volgen. Als bHjk van waar
dering werd hem een cadeau aange
boden. 

-o-
Op het huwelijksfeest van v. Drunen 
werd gecollecteerd voor Herwonnen Le
venskracht, waardoor weer f 5,62 toe
vloeiden aan de kas. Wie volgt ? 

GESLAAGD. 
Op 12 April j.l. behaalde onze dorps
genote Mej. T. Clement haar diploma 
Ziekenverpleging A. Zij genoot haar op
leiding in het St. Elisabeth-Gasthuis te 
Arnhem. 
Geslaagde is reeds in het bezit van het 
diploma Ziekenverpleging B. 
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OKÉ-IJS 
IN 'T ANKER 
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Missie Thuisfront 
Abonné P. te T. - Dank voor de toe
zending. Het overschot is, volgens uw 
wens, in het missiebusje gestopt. 

Voor de BOXTELSE Missienaaikring 
opgehaald bij gelegenheid van een 
huwelijk f 20, - . 

* Zonneschijn is toch een kostbaar na
tuurproduct, nietwaar? Tijdens een paar
uur zonneschijn viel er Zondagmiddag
zóveel merkwaardigs te noteren, dat U
misschien belangstelling te kort zult ko
men om het allemaal te lezen. * Het
begon eigenlijk Zaterdagmiddag al, toen
we een paar lieve kleuters met natte,
rode neuzen hoorden smeken: ,,Onze
Lieve Heertje, geef toch mooi weertje"
- met het laconieke slot "anders 
moeten we van moeder morgen binnen 
blijven!" * En zie, alle kwaadaardige 
grauwheid verdween en maakte plaats 
voor het pure lenteblauw en het stralen
de zonnegoud. Al vroeg bej?on Zondag 
toen de tocht van oude en jonge mensen, 
die wilden genieten gelijk de zingende 
vogels, de stoeiende meeuwen en de 
dartelende kalveren en veulens in de 
nog drassige weiden. * Niet iedereen 
maakte zo'n grote wandeling als de tien
tallen lange-afstand-tippelaars, die onze 
plaats Zondag passeerden tijdens hun 
kilometers lange route, maar wèl adem
de iedereen met volle teugen de lente
vreugde in )t Iedereen, behalve de mol
len, die zich bedreigd voelden door het 
abnormaal hoge water. De diertjes zoch
ten een veilig heenkomen in onze stra
ten, die spoedig tientallen zandhopen 
vertoonden. Maandagmorgen werden de 
vluchtelingen door de gemeente-reini
gingsdienst al weer uit de "beschaving" 
verjaagd. * Om niet van ons a propos 

Brabants land en volk, in kleur en leven 
II. 

Van wonderen en de boer die 

in d'n hemel woont. 

TOCH INTENS NATUURGENOT! 
De schoonheid van landelijke dreven, 
met aan weerskanten de bomen en hun 
overhuivend gebladerte, mag dan veelal 
weg "gerationaliseerd" zijn, de natuur
liefhebber zal zijn geneugten toch wel 
vinden. Wie beweert, dat hij op een 
stralende lentedag toch niet getroffen zal 
worden door de frisse wijdheid van het 
open Brabantse land, dat zo'n heerlijk 
gevoel van vrijheid kan verwekken? 
En wie zegt, dat hij op een goede dag 
niet eens onweerstaanbare trek zal krij
gen om de geurige boslucht met volle 
teugen te gaan ademen? 
Als hij dan niet terugschrikt voor een 
gezonde vermoeienis of de lastige on
effenheid van de landwegen, dan kan 
het Brabantse land hem nog wel enige 
uren uitzonderlijk genot bezorgen. En 
als daarbij de dierenwereld nog zijn be
langstelling heeft en vooral de taal van 
het gevogelte in slag, gekwinkeleer of 
roep zijn aandacht geboeid kan houden, 
ja dan is er buiten nog van veel schoons 
te genieten. 
De bloeiende kamfer zal de natuurlief
hebber naar de slootberm voeren, waar 
hij de wilde schoonheid van het onkruid 
kan bewonderen, evenals de kleurige 
waterbloemetjes, die in dichte menigte 
het watervlak versieren. Ja, er valt véél 
te beleven aan zo'n doodeenvoudig boe
renslootje met zijn biezen en gele lis, 
zijn zwanenbloem en egelskop, zijn wa
terranonkels en waterviolier. Maar het 
wonder openbaart zich niet voor diege
nen, die er maar eens vluchtig langs 
wandelen. Neen, dan moet er gekeken 
en goed gekeken worden. 

RIJK VOLK, DAT VAN BRABANT 1 
Zo is dat trouwens met alles in de na
tuur, want haar wonderen zijn overal 
voor wie ogen heeft om te zien en oren 
om te horen. We hadden het daar pas 
geleden nog over met eneBrabantse 
boer, zo ene, die het aan te zien was 
dat ie met onze grond vergroeid is. Na
tuurlijk zag deze mens de schoonheid 
van zijn land niet zo bewust als wij, die 
er slechts zelden in vertoeven, maar dat 

hij er niettemin in opging, bleek ons wel 
uit zijn bijzondere kennis van streek en 
volk. 
Hoe verknocht de boer aan zijne grond 
kan geraken, legde hij ons zonneklaar 
uit met te vertellen hoe de boeren vroe
ger de schoonste namen aan hun eigen
dommen gaven. Of vindt ge het mis
schien niet schoon 'ne boer te horen 
zeggen, dat hij in "D'n Hemel" woont, 
dat hij in "D'n hole eik" zijn rogge ge
zaaid heeft, of op de "Scheepsdonken" 
zijn vee heeft grazen? En denk nu niet, 
dat dit een bijzonderheid is, want terwijl 
wij de wijzende vinger van onze zegs
man volgden, hoorden we van De Nach
tegaal, De Molentjes, De Engel, 't 
Schutsweike, de Soependonken, ja zelfs 
van de Oeteldonken in ons eigen goeie 
Lennisheuvel. 
Zo kunnen we doorgaan tot we de gren
zen van onze gemeente overschrijden en 
dan nog treden we niet buiten de 
belangstellingssfeer van vele oude men
sen, die ge 's winters moet horen als ze 
achter de plattebuis hun zomerplannen 
zitten te bepraten. Dan toeteren Uw 
oren van de namen, die eens heel ver
trouwd klonken, maar nu al lang ver
vreemd zijn geraakt bij ons mensen, die 
dikwijls alleen nog maar denken in ka
dastriële aanduidingen. Ach ja, velen 
van ons hebben gebroken met wat oud 
en slecht was, maar hoevelen hebben 
zich ook niet afgekeerd van wat oud 
en goed was. Natuurlijk is het goed, dat 
ene boer machinaal zaait en oogst, dat 
hij schrikdraad gebruikt en mechanisch 
melkt, dat hij in zijn huis het gemak wil 
leren kennen van gas- en waterleiding, 
van licht en radio, maar mag hij daarom 
zijn liefde voor zijn land dan niet meer 
uiten in zinrijke namen als Haagakkers, 
Blauwe Kei, Laagvoort, Dorsingen en de 
Bonte Beemd? 
Gelukkig streeft het gemeentebestuur 
van onze plaats er naar om de historie 
nog zo veel mogelijk te laten spreken 
uit de namen van straten en wijken. 
Laten onze boeren, vooral onze jonge 
boeren, vasthouden aan de mooie ge
woonte hun eigendommen te dopen met 
echte Brabantse namen. Het zal de bui
tenstaander bewijzen dat onze boeren 
nog rijk zijn, rijk aan liefde voor hun 
land, ons land, ons Brabant. 

te geraken: De handbooi;ischutters jeuk
te het Zondag ook in de vingers en zo 
hoorden we op de doelen de pijlen al 
weer naar de rozen snorren. Géén Ne
derland-België, maar als sport geen 
zier slechter! * In het wándelpark 
zagen we de tennissers oefenen voor de 
a.s. competitie. We zagen er echter
meer ...... , nog wel een vuilnisbelt, die 
de idyllische -plekjes in de omgeving erg 
ontsiert. Zal deze het zomerseizoen 
overleven? * Meer gecharmeerd wer
den we door het karakteristieke ouwig
heidje, dat de architecten hebben aange
wend bij de bouw der nieuwe woningen 
in de VanCoothstraat. Daar zullen 
de nieuwe bewoners door de typische 
halve deuren hun domein moeten betre
den. Misschien zien we de mannen daar 
straks ook een buurpraatje houden, leu
nend op de halve deur en rokend uit 
lange gouwenaars, precies als op de 
oude plaatjes . . . . . .  * Wat er ook van 
kome, ze doen het goed die halve deu
ren. Beter in èlk geval dan de fortach
tige vondsten, die we aantreffen bij en
kele andere pasgebouwde woningen in 
onze plaats. Daar moet een smeedijze
ren lamp de massale steenvlakken wat 
van hun stugheid ontnemen, Ja, die trek 
naar het oude kan geen kwaad, dunkt 
ons. 

WEERPRAATJE 

Wat is een koude "Put"? 
EEN REISJE DOOR DE ATMOSFEER. 

(Van onze weerkundige medewerker). 
In het dagelijks weerpraatje van het 
K.N.M.I. wordt zo af en toe gesproken 
over een z.g. ,,koude put". Wat is een 
koude put eigenlijk, vraagt een van onze 
geïnteresseerde lezers. In ·het kort ge
zegd, is een koude put een afgesloten 
hoeveelheid koude, soms zeer koude 
lucht (waarin dikwijls temperaturen van 
meer dan 40 gr. C. onder nul voorko
men), welke zich niet aan de grond maar 
op grote hoogte bevindt. Op het weer
kaartje dat dagelijks door het K.N.M.I. 
wordt verstrekt, is dan ook een z.g. 
hoogtekaart afgedrukt. Dit k;iartje geeft 
behalve de luchtstroming ook de wind
snelheden en temperaturen aan, die op 
een hoogte van ongeveer 5000 meter bo
ven de grond worden waargenomen. 
Deze gegevens werden vroeger verkre
gen door in tal van landen elke dag 
een vliegtuig, uitgerust met een zelfregi
strerende baro-, thermo- en hydrograaf, 
tot een hoogte van 5 à 6 K.M. de lucht 
in te sturen. In ons land gebeurde dit 
destijds op het Vliegveld Soesterberg. 
Thans komen hier al geen vliegtuigen 
meer aan te pas. Alleen in oorlogstijd 
stuurt men nog een vliegtuig met deze 
meetinstrumenten boven het vijandelijk 
gebied, om zo iets van de hoogtestro
ming, temperatuur enz. te weten te ko
men. Het is de z.g. Radiosonde, die dit 
werk heeft overgenomen. 
Dit apparaat wordt opgelaten aan een 
grote ballon en stijgt soms tot een hoog
te van 10 à 15 km, terwijl het onder het 
stijgen de geheimen van de atmosfeer 
door middel van een zenpertje verklapt. 
Zoals velen al bekend is, stroomt de 
lucht om een depressiecentrum naar het 
midden, om gedeeltelijk op te stijgen. 
Daar er aan de achterzijde van een de
pressie steeds koude lucht - veelal met 
stormsnelheid - wordt aangezogen, zal 
deze zodra zij in het centrum is aange
komen, voor een groot deel naar boven 
uitwijken. Tot op grote hoogte is deze 
depressie op de hoogtekaarten terug te 
vinden en wij zien dan ook, dat er in de 
bovenlucht een depressie aanwezig is. 
Aan de grond sterft deze depressie lang
zaam uit, maar op grotere hoogte blijft 
zij nog vele dagen achter. De ingesloten 
koude lucht, die in deze depressie wordt 
aangetroffen, noemt men een koude 
PUT. De koude lucht, die hierin is opge
pot blijft gedeeltelijk rondcirculeren ,als 
in een ronde punt) en houdt daardoor 
de aan de grond reeds geheel verd_wenen 
depressie op grotere hoogte n� enige 
dagen langer in leven. Op het weerkaart
je van 4 December 1950 troffen wij een 
dergelijke koude put aan boven Midden 
Engeland, waarbij op 5000 meter een 
temperatuur van -41 gr. C. voorkwam. 
Op Zondag 17 December troffen wij 
een dergelijke koude put aan juist boven 
De Bilt, met een temperatuur van -38 
gr. C. Ook aan de grond gaat een pas
sage van een koude PUT lang niet altijd 
onopgemerkt voorbij. In het zomerhalf
jaar hebben zij dikwijls flinke onweers
buiten tot gevolg, vergezeld van hagel
val, windhozen en sterke windstoten. 
Ook laat in het voorjaar kunnen zij fu
neste gevolgen hebben, hetgeen wij ver
leden jaar April nog hebben •gezien, toen 
er op de 25ste in ons gehele land, even
als in Engeland flink wat sneeuw viel 
(alles wit!) als gevolg van de passage 
van 'n koude put. In De Bilt heerste op 
6000 m een temperatuur van -40 gr. C. 
Een koude put verplaatst zich meestal 
zeer langzaam en is dan ook vaak dagen 
aaneen op de weerkaarten te volgen. 
Voor het opstellen van weersverwachtin
gen dus zeer belangrijk. Waarnemingen 
van de bovenlucht zijn niet alleen van 
belang voor het luchtverkeer, maar ook 
voor het opstellen van weersverwachtin
gen aan de grond. Vandaar ook de be
langrijkheid van de radiosonde-opstij
gingen, al zijn deze kostbaar. 
(Nadruk verboden). 

SPORT-NIEUWS 
HOCKEY. 
Mep I - Tegelen 1. 
Beslissende promotiekamp op Molenwijk 1 
Door een 2-1 nederlaag na verlenging 
tegen V.K.H. is Tegelen tot het spelen 
van degradatiewedstrijden gedoemd. De 
eerste wedstrijd der Tegelse ex-eerste 
klassers gaat al direct tegen de leider in 
de promotiecompetitie, M.E.P., dat hier
mede ziin laatste wedstrijd speelt en ... 
definitief promotieklasser kan zijn. 
De Boxtelse spelers zullen hiertoe ech-

De "lastige" inworp 
BIJ INWORP KAN NOOIT BUITEN

SPEL WORDEN GESTAAN. 
De bal is eerst "uit" als hij geheel over 

de lijn gaat. 
door 

J. H. Martens, Scheidsrechter K.N.V.B. 
In het leven blijkt meermalen, dat de 
meest simpele zaken het moeilijkst zijn 
uit te voeren, zulks blijkbaar gedachtig 
aan het devies: ,,Waarom makkelijk ge
daan als het moeilijk kan". 
Zo gaat het ook in onze voetbalmaat
schappij en wel speciaal t.a.v. de spel
regels en hun toepassing. Bijv. wat is 
eennvoudiger dan een bal in te gooien 
op de wijze zoals dit behoort? Zelfs de 
handleiding voor scheidsrechters wijdt, 
zulks in verhouding tot de andere spel
regels, slechts enkele bladzijden aan 
regel 15: ,,de inworp". Hieruit moge ook 
blijken, dat de regel zeer eenvoudig is en 
er eigenlijk maar weinig van te vertellen 
valt. En wat wordt er in de practijk veel
vuldig door de voetballers tegen deze 
regel gezondigd. 
Het is een feit, dat in het algemeen de 
Nederlandse voetballer te onverschillig 
staat en te weinig aandacht besteedt aan 
het juiste ingooien. Dit is zeer onver
standig, want hierdoor wordt het tempo 
van een wedstrijd gedrukt. De voorde
len, die te behalen zijn, gaan verloren 
en is het daarbij geen jammerlijk gezicht 
als men zelfs 1 e klas spelers verschiHen
de malen foutief ziet inwerpen? 
Alvorens de spelregels te behandelen 
willen wij eerst vaststellen, wanneer de 
bal uit het spel is, daar wij uit ervaring 
met grensrechters, spelers en publiek 
weten, dat dit niet overbodig is. De bal 
is uit als hij geheel en al over de lijn is 
gegaan, dat wil dus zegg_en over de bui
tenkant van de lijn; óp de lijn of voor 
het grootste gedeelte óver de lijn bete
kent dus, dat de bal nog in het spel is. 

Eenvoudig 
De spelregel is zeer eenvoudig en komt 
in het kort hier op neer, dat de inwer
per op het ogenblik, dat hij de bal los 
laat, met het gezicht naar het speelveld 
gekeerd moet zijn, daarbij stil moet 
staan, met een deel van beide voeten op 
of achter de zijlijn (denk er om, al is 
de zijlaan 12 cm breed, de buitenkant 
van de lijn is de grens van het speelveld; 
verder moet de inwerper zijn beide 
handen gebruiken en de bal boven zijn 
hoofd los laten. 
En dit is nu alles wat de worp zelf be
treft. Zo op het oog erg gemakkelijk, 
maar o die practijk. Velen blijken niet te 
weten wat stilstaan betekent en lichten 
één van hun voeten op, anderen maken 
het nog bonter en nemen zelfs een 
sprongetje. Nonchalance is wel de groot
ste oorzaak hier en met een weinig op
letten zijn deze fouten zeer gemakkelijk 
te verhelpen. 
Het niet met beide handen werpen komt 
minder voor en het zijn in het algemeen 
de listigen, die zich hiervan bedienen. 
Het is bekend, dat, door met één hand 
te werpen, de bal verder wordt wegge
gooid. Soms is het heel moeilijk te con
stateren, vooral als de niet werpende 
hand de bal als het ware geleidt, zodat 
het net lijkt of hij wel degelijk zijn taak 
vervult, maar in feite er niets aan doet. 
Met enige routine is dit echter ook wel 
te constateren, vooral omdat de bal, met 
één hand geworpen, op een moment een 
stoot krijgt, zo iets als bij kogelstoten. 
Dikwijls gebeurt het ook, dat men de bal 

ter minstens een gelijk spel moeten be
vechten, hetgeen tegen de enthousiaste 
Tegelse ploeg niet gemakkelijk zal zijn, 
daar deze met een overwinning reeds 
direct een stap in de goede richting zet. 
Tegelen staat bekend om haar enthou
siast spel, terwijl zij uiteraard ook de 
ervaring uit de hogere klasse bezit. Door 
dit alles zal het voor Mep slechts moge
lijk zijn met inspanning van alle krach
ten zich op de been te houden. De Mep
ploeg heeft echter bewezen heel wat te 
kunnen presteren mits de tegenstander 
niet wordt onderschat. Wij vertrouwen 
er daarom op dat minstens een gelijk 
spel wordt bereikt in deze spannende 
kamp. Aanvang 3 uur. 

Mep II - Racing H.C. 
De Mep-reserves spelen om half 2 een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen Ra
cing uit Eindhoven. Deze Eindhovena
ren beschikken over een ploeg van erva
ren spelers, waartegenover de jonge 
Mep-ploeg zich teweer zal moeten stel
len met veel enthousiasme, in welk ge
val een aardige strijd mag worden ver
wacht. 

K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel- O.J.C. 2.30 uur 
Boxtel 2 - Vl. Boys 2 12 uur 
Rhode 3 - Boxtel 4 12 uur 

De roodwitters spelen a.s. Zondag hun 
laatste thuiswedstrijd in de competitie 
1950-1951. Vanzelfsprekend zal er dus 
wel alles in het werk gesteld worden om 
een zo succesvol mogelijk resultaat te 
boeken in de ontmoeting met O.JC. 
Daar de jongens van Rosmalen echter 
nog altijd in de gevaarlijke zone vertoe
ven, valt er een spannende wedstrijd in 
de Nieuwstraat te verwachten. 
Scheidsrechter Terbeek zal de ontmoe
ting leiden. 
Het tweede elftal speelt een voorwed
strijd tegen de reserves van Vlijmense 
Boys, waarbij we van de Boxtelse spelers 
een revanche voor de destijds geleden 
nederlaag verwachten. Aanvang van de 
wedstrijd om 12 uur. 
Het vierde elftal gaat naar St. Oedenrode 
om hun krachten te meten met die van 
Rhode 3. Ook hiervan verwachten we 
succes! 

K.S.V. ,,O.D.C." 
A.s. Zaterdag om 5 uur zal het eerste 
elftal van O.D.C. te Vught een vrien
schappelijke wedstrijd spelen tegen 
Zwaluw-V.F.C. Vertrek vanaf de can
tine om 4 uur. 

laat vallen, hetgeen ook niet juist is, daar 
toch duidelijk van "inworp" wordt ge
sproken. De bal is in het spel onmiddel
lijk nadat hij ingeworpen is; de inwerper 
mag echter de bal niet opnieuw aanra
ken, voordat deze door een andere spe
ler aangeraakt of gespeeld is. Zou de 
inwerper de bal dus na de ingooi onmid
dellijk weer aanraken, dan wordt dit be
straft met een indirecte vrije trap we
gens het tweemaal spelen van de bal. 

De voeten. 
De nieuwe handleiding voor scheids
rechters geeft een toelichting inzake de 
stand van de voeten bij het inwerpen. 
Was het eerst zo, dat men met het ge
zicht naar het veld gekeerd moest zijn, 
waarbij men de voeten willekeurig kon 
plaatsen, thans is uitdrukkelijk voorge
schreven, dat de voeten niet zodanig ge
plaatst mogen worden dat zij evepwijdig 
staan met de zijlijn. Zij moeten thans 
dus recht of scheef naar het speelveld 
gekeerd zijn. 
Uit een inworp kan no-oit rechtstreeks 
gedoelpunt worden. Zou de inwerper de 
bal regelrecht in het doel werpen, dan 
zal de tegenpartij een doelschop mogen 
nemen. Zou hij hem echter in het eigen 
doel gooien, dan wordt aan de tegenpar
tij een hoekschop toegekend. 
Tevens moet goed in het oog worden 
gehouden, dat bij een inworp niet bui
tenspel �estaan kan worden. Het is ons 
opgevallen, dat in het algemeen van dit 
grote voordeel veel te weinig profijt 
wordt getrokken. Vooral als de ploeg 
een verre. inwerper bezit, kan dit voor
deel op een prachtige wijze worden uit
gebuit. De tegenstander, niet bekend 
met het verre ingooien, : zal zich in de 
nabijheid van de inwerper opstellen, 
deze zal dan gemakkelijk de bal over 
hun hoofden heen naar één van zijn 
medespelers kunnen werpen, die van een 
en ander onmiddellijk profijt kan 
trekken. 

De "smokkelaars" 
Verder willen wij er op wijzen, dat de 
scheidsrechters moeten waken tegen het 
z.g. ,,smokkelen" bij het ingooien. Het
gaat niet aan om, als men moet ingooien,
stiekum enige meters terrein "te stelen".
Het is onsportief tegenover de tégen
stander en het geeft geen prettige in
druk van de persoon, die inwerpt.. Werd
het smokkelen eerst bestraft met het in
gooien door de tegenpartij, thans moet
de inwerper opnieuw vanaf de juiste·
plaats de inworp doen.
Wanneer getwijfeld wordt, wie de bal
het laatst aanraakte, dan laat de scheids
rechter inwerpen door de partij op wier
helft de bal over de zijlijn ging, dus
door de verdedigende partij.
Tenslotte nog dit: bij het inwerpen moet
er aan gedacht worden, dat degene, die
de bal moet ontvangen, deze op een
dergelijke wijze krijgt aangegooid, dat
hij de bal terstond onder controle heeft.
Moet de bal dus met de voeten ge
speeld worden, dan is het noodzakelijk,
dat de speler de bal ongeveer bij de
plaats van h.et b,een OP, d�gi_;pq.4;:- .:Qfil· 
vangt. Bij een kopbal zal dè bal' aûsèla
nig moeten worden ingeworpen, dat hij 
direct naar een andere speler kan wor
den doorgekopt. Hiervoor is dus een 
zuiver aangooien van de bal noodzake
lijk wat men slechts kan bereiken, door 
met twee handen in te gooien, daar met 
beide handen een zuiverder richting aan
gegeven kan worden dan met één hand. 

O.D.C.-JUNIOREN.
Het O.D.C. jeugdtournooi, dat vorig
jaar een sportief succes werd, wordt dit
jaar gehouden op Zondag 20 Mei (te
Zondag na Pinksteren).
Er zullen ook dit jaar weer elftallen van
1ste klas verenigingen deelnemen.
Het wedstrijdprogramma voor deze
week luidt:
Zaterdag:
3 uur: Wilhelmina 16-O.D.C. 12
4 uur: O.D.C. 11-Concordia 10
3 uur: O.D.C. 10-B.V.V. 15
4 uur: Rhode 7-O.D.C. 9
Zondag:
12 uur: Wilhelmina 6-O.D.C. 5
12 uur: O.JC. 6-O.D.C. 6
12 uur: O.D.C. 7-B.V.V. 11
TENNIS. 
De Boxtelse tennisclub maakt a.s. Zon
dag 22 April haar debuut in de compe
titie. Het programma vermeldt de vol
gende wedstrijden: 

Bergoss 3-R.-B. 1 
R.-B. 2-De Pettelaer. 

EINDSTAND 
KEGELCOMPETITIE 1950 - 1951. 
Vijftallen: Tot. in 
1. O.K., Oss
2. Mobilia, Den Bosch
3. ' Steeds Beter, Boxtel
4. Vrije Club, Boxtel
5. Poedelvrees, Den Bosch
6. O.K.N.V., Den Bosch
7. Tonevido, Boxtel
8. R.A.N.G., Vught
9. Eva:, Oss

10. Juliana, Boxtel

900 ballen 
5613 
5380 
5322 
5307 
5266 
5201 
5114 
4820 
4737 

11. Houdt 'm er op, Den Bosch
Zeventallen: 

4505 
4220 

in 1260 ballen 
1. Steeds Beter, Boxtel 7568 
2. O.K., Oss 7542 
3. Vrije Club, Boxtel 7510 
4. Mobilia, Den Bosch 7453 
5. Poedelvrees, Den Bosch 7178 
6. Tonevido, Boxtel 7164 
7. O.K.N.V., Den Bosch 7151 
8. R.A.N.G., Vught 6668 
9. Eva, Oss 6492 

10. Juliana, Boxtel 6118 
11. Houdt 'm er op, Den Bosch 5259
Hulde aan onze Boxtelse club "Steeds
Beter" die met het zevental aan de kop
gaat en voor de 2e achtereenvolgende
maal winnaar werd van het door de Ne
derlandse Kegelbond beschikbaar gestel
de wisselbord. Om definitief hiervan in
het bezit te komen moet de wisselprijs 3
maal achtereen of 5 maal in totaal ge
wonnen worden.



Hiermede betuigen wij 
onze hartelijke dank, heel 
bijzonder aan Onderwij
zers en leerlingen van de 
St. Franciscusschool, voor 
de vele bewijzen van 
medeleven ons betoond bij 
het zo droevig en plotse
ling overlijden van ons 
dierbaar zoontje en broertje 

SJEFKE. 
Fam. Schellekens

Vlaminckx. 
Breukelsestraat 111. 

V
oor de ondervonden be

langstelling bij de herope
ning van mijn Kapperszaak, 
betuig ik bij deze mijn oprech
te dank. 

L. KOLEN
voorheen P. Laus

Rechterstraat 28. 
Te koop: een toom beste big
gen bij J. de Laat, Langen
berg 15. 
Te koop: een toom beste big
gen en een landbouwwagen. 
Oirschotseweg 19, Boxtel. 
Gevraagd: een nette werkster 
voor Donderdag of Vrijdag. 
Rijksweg 4. 

GEVRAAGD 
een draaier, een ge
vorderd leerling en 

een leerling. 

W. H. v.d. Wetering 
Machinefabriek 

Stationstraat 26, Boxtel 

Accouotant■kantoor van 
H.CUPPEN Lid: Nehrl. lenNIIC-■p Y, Accounllnls Lid: Bond van Bel11tlngcon11l11!11 

Den Bosch 

Van Noremborghstraat74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 

BELASTINGZAKEN 

AANBESTEDING 
Op Dinsdag 1 Mei 1951, zal door Burgemeester en Wet
houders van Boxtel in het openbaar worden aanbesteed: 
het maken van bestratingen met bijkomende werkzaamheden 
in de Molenstraat, Kasteellaan, van Coothstraat, Ten Brink
straat, Frans Staelstraat, Parallelweg Zuid, Prins Hendrik
straat en Esscheweg en het maken van rioleringen in de 
Parallelweg Zuid. 
De aanbesteding vindt plaats ten gemeentehuize om 11 uur 
in de voormiddag. 
Bestek en tekening zijn verkrijgbaar ten kantore van de 
Dienst van Gemeentewerken vanaf 24 April 1951, tegen 
betaling van f 10,-. 
Bij inlevering in ongeschonden staat op de dag van aan
besteding zal hiervan f 7,50 worden gerestitueerd. 

Mevr. Creemers, Leenhoflaan 
5, vraagt voor direct, net 
meisje voor halve dagen. 
Gevraagd: een net R.K. meisje 
als hulp in de huishouding, 
voor dag of dag en nacht. 
Aanmelden J. v. Geel-Claassen 
Stationstraat 56, Boxtel. 
Luxe Auto's zonder chauffeur 
15 cent per km. Benzine inbe
grepen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BOXTEL, 
BRENGEN TER OPENBARE KENNIS 

dat vanaf Maandag 23 April 1951 tot en met Donderdag 
26 April 1951, iedere dag vanaf 7.30 uur tot 17. 30 uur het 
gedeelte van de weg Boxtel - Oirschot (Oirschotse grintweg) 
dat wordt gekruist door de spoorwegovergang Boxtel -
Eindhoven voor alle verkeer 

ZAL ZIJN GESLOTEN 
Doorgaand verkeer Boxtel - Oirschot in beide richtingen 
zal gedurende bovengenoemd tijdvak worden omgelegd over 
Best, hetgeen aan het begin en het einde van de weg door 
borden zal worden aangegeven. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS voornoemd, 
De Secretaris, De Burgemeester, 

P. DORENBOSCH l.s. Drs. M. A. M. v. HELVOORT
BOXTEL, 19 April 1951.

' 

��,ARJ;���� 
J. J. Ketelaars, Liempde. 
Zware transportfiets voorzien 
van licht en Torpedonaaf te 
koop. Barten, Bosscheweg 1 t 9. 
Te koop een toom zware N.L. 
biggen bij M. v .d. Steen, 
Esschebaan 18. 
Te koop: een 15 weken drach
tig varken, keuze uit twee; 
een partij eetaardappelen en 
een wagen bij Gerardus Dan
kers, Nergena 8, Boxtel. 
Te koop: een toom zware big
gen N.L., alle borgen, bij Th. 
Witlox, Nergena 10, Boxtel. 
Te koop: een partij eetaard
appelen Eigenheimer bij J. v. 
Brunschot, Vendelstraat C 18, 
Te koop: in goede staat zijnd 
wandelwagentje· met zak. 

Hertogenstraat 17. 

,,BOXTEL VOORUIT" 
verzoekt eenieder die gedurende de zomer
maanden 

volledig pension wil verlenen 
aan vacantiegangers, hiervan ten spoedigste 
schriftelijk mededeling te doen, met opgave 
van aantal ter beschikking zijnde bedden, als
mede van pensionprijs per dag en per week. 
Mededelinir kan geachieden aan het Bureau Yan dit blad, 
Molen•traat 19, Boxtel, tot welk adres men zich eYeneen• 
kan wenden voor het verkrijiren van nadere inlichtiniren. 

TROUWEN! 
Bespreek tijdig Uw trouw-auto's à f 10.

per wagen. 

dàn, Ja dàn hoefde ik me niet 
om De Gruyter's IO procent 
korting te bekommeren. 
�1aar nû. nu EL K E extr a 
gulden een uitkomst is. be n 
t�. een t r o uwe klant van 
C>e Gruyter, Voor elke tien
gulden. die ik besteed aan 
De Gruyter-artikelen, krijg ik
één gu lden cont ant weer
tt.·ruÇJ. D aar heb ie wat aan!

Te koop: prima Eetaardappe
len en Poters eerste nabouw 
Ysel�ter _ en_ çigenheimers. __ 
-- ,oobbels·teen, Tongeren 15. 

Het voordeligste adres voor: 
NOTARIS P. MERTENS te BOXTEL 

HUURAUTO'S, TAXI'S EN TOURINGCARS zal aldaar op Woensdag 25 Aoril 1951 voormiddags 10 uur 

GA R A G E D E M O L 
voor en in het café van Mej. de Wed. H. Verbeme-Bredo, 
Fellenoord 8, om contant geld 

Kinderwagen te koop, alsmede T z 336 BOXTEL PUBLIEK VERKOPEN: 
kl.ppen. Te bevragen Molen- ele,oon t I lig I k be Id I k tafe s, stoe en, stoe , ruis e en, spiege s, pottenre met lenstraat 19. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. · potten, theebladen, lepelrek, emmers, keukenklok, rekje, kof-

fiemolen, kolenkit, kolenbak, vergiet, roerzeef, pannenwas-Te koop: een toom biggen en I d e�n gust schot. G. van Rulo, 
o �•

bak, lepels, vorken, messen, theelepe s met vaasje en oosje, 
k ltDllfflrtllf wijnglazen, koektrommel, uittrektafel met kleed, tinnen va-Ber B 77, Liempde. �.., zen, koekepannen, tafelblikje met veger, stel overgordijnen, 

Te koop gevraagd: een naai
machine, in goede staat ver
kerend. Opgave prijs en merk 
in brieven onder nr. 77. 
·Gevraagd: voor één dag per
week een werkster en een
naaister. Bevragen .Molen-
-straat 19.
Te koop: nieuwe suède dames
schoenen, maat 38. Te be
vragen Jan v. Brabantstraat 
39, na 6 uur. 
Te koop een z.g.a.n. Brabant
s. fornuiskachel. Van Horn
straat 11. 
Gevraagd: Nette Werkster 
voor 's Zaterdags. Fr. Baayens 
Stationstraat 10 
Een Net Dag!)leisje gevraagd 
in zakengezin. Bevragen Mo
lenstraat 19. 
Gevraagd: Hulp in de Huis,, 
houding, liefst middelbare leef� 
tijd, voor dag of dag en nacht. 
A. v. Kleef-Evers, Station�
straat 33. 

WONINGRUIL 
Heb woning in Den Boach 
beachikbaar. Wil deze ruilen 
-tegen woning in Boxtel.
Brieven onder no. 66 bureau
van dit blad.

VITRAGES 
FOURNITUREN 
TAFELKLEDEN 
VLOERZEILEN 
KARPETTEN 
GANG- EN TRAPLOPERS 
cocos 
DEURMATTEN 
LEDIKANTEN 
MATRASSEN 
BEDSTELLEN 
DEKEI\IS 
SPREIEN 

SALONS. 

HUISKAMERS 

SLAAPKAMERS 

J:J.�� 
WONINGINRICHTING 

De R.K. Bond van brandstoffenhandelaren 

Kring Boxtel 

ziet zich genoodzaakt met ingang van heden de brandstoffen 

à contant af te leveren 

vanwege de verhoogde prijzen en de 
tering Omgaande giro•overschrijving 
betaling beschouwd. 

grote kapitaalsinves• 
wordt als contante 

gieter, inmaakpotten, kamerkachel, brandhout, wastafels, 
bloemtafeltje, weckketel en weckflessen, kisten, vogelkooi, 
serviesgoed, raam, strijkplank, vliegenraam, koffer, stoven 
voor drank, kachelpijpen, bloempotten, schilderijen, kaas
stolp, droogrek, manden, bedden, bier- en borrelgfaasjes, 
stofzuiger, tapkraan, beelden met stolpen, lopers, mangel
bak, kasten, broodtrommel, spanzaag, schop, aardappelzetter, 
stallamp, zakken, trap en trekwagen en wat verder ten ver• 
koop zal worden aangeboden. 
Bezichtiging één uur voor de verkoping. 

BOXTEL 1951 

Belangrijke Verkoping 
wegen■ ontruiming van het terrelD bij de oude Locomo
Uelloods van de Nederlandae Spoorwegen achter het 
■tatlon. 

RINCKER & WESSELIUS
Makelaar■ en Taxateurs In Machinerieën en Metalen, 
Roerende en Onroerende Goederen te Amsterdam-C., 
Kelzengracht 240, telefoon 31868. 

ZULLEN OP 

DONDERDAG 26 APRIL 1951 
de■ voormiddag■ 10 112 uur In de Benedenzaal van Hotel 
van Boxtel, Stallon■pleln 2 te Boxtel ten overstaan van 
Notarii P. Merten■, aldaar, 

VERKOPEN 

eenDUMPvan pl.m.300ton 

nieuw== en bruikbaar ijzer 
4 o.k.v. grote partij Balk·, Profiel- en Staft)zer, nieuw 
dubbel îepolljste Plaat 2 x I m. pLm. 35 ton Damwand 
Stoompqp. ReaerYoln, Tank• kisten met gepolijste 
Plaat 1/2 mm., nieuwe roestvrije Staalplaat 0,3 mm. 
ltllnknagel•, nieuwe Flensen. 
Draagbaanpoor 5'.JO en 600 mm. sp.h. Rails. Wiel• 
stellen, elkenhoutèn Blei•. Gedemonteerde Snelpers, 
vaten Wegenteer, rollen Dakrilt, enz. 
Beneven■ , 1 Jtapconstructle met golfplaten voor een 
loods van 12 x 20 m., dubbelwandige Directiekeet 
4 x 4.30 m. In de nok 3 m. afgedekt met gegalv. Ijzeren 
golfplaten, verrijdbare "COLES" kraan 2 ton vlucht 4 m 
op luchtbanden. 
Bezlchtlglng I Dinsdag 24, Woen■dag 25 April 1951, van 
9-16 uur en op de Verkoopdag van 8-10 uur op het 
terrein b/d oude locomot1ellood1 achter het ■tation (te 
bereiken over de voetbrug). 
Catalogus verkrljgbáar op het terrein en bij bovenge· 
noemde Makelaar■. 

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

Goede S!eraden werhogen Uw charme! 
Wij etaleren de mooie, nieuwe 
jaarbeursmodellen in goud, zilver 

en doublée 

Let Jpeciaal op de voordelige prijzen! 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruisstraat 10 

Als U wist 
hoeveel U kunt profiteren van 
onze voordelige aanbiedingen, 
door even binnen te lopen .... 
dan spijt het U zoveel gemist 
te hebben. Ziet U de prijzen 
maar 1 
Baby-borstrokje, keurig O, 7 5gebreid, goed model 
Interlock babyhemdje, o 8 Ovan mooie kwaliteit • 
Oogjes-luiers, en dub
bel geweven hydro
phile 1,40 
Babytruitje, prima 
macco, diverse dessins 
Delana, de bekende 
luier-truitjes 
Babypakje, glansgaren 
leuk geborduurd 
Baby-jurkje, glansga
ren, leuk geborduurd 

2 9 5vanaf , 
En dan onze GRATIS tweede 
uitzet, die U krijgt bij de ge
boorte van een tweeling, als 
U de eerste uitzet bij ons 
koopt. Komt U eens_ zien? 

van Hout
Ververgaard 

DRUKKERIJ TIELEN is de drukkerij voor handels-, reclame- en familiedrukwerk 

~ ~1) 

-~ 
~il 

Molenstraat 1 _ Boxtel 



't ANKER Van Geel's Metaalwarenfabriek - Boxtel 
beeft wekelijks een 

VI e eswa ren-Reclame 
vraagt voor spoedige indiensttreding: 

Deze week: 
BACON 39ct.100gr. 
VETTE KAAS 24,, ,, ,, 
OUDE KAAS 30,, ,, ,, 

De beste VÉGÉ Margarine 

Jongste Bediende 
Vereisten: enkele jaren Mulo•opleiding; kunnen• 
de typen; leeftijd 15- l 8 jaar. 
Aanmelden: Prins Hendrikstraat 24. 

f 1,04 per 500 gr., plus 10 -----------------

extra zegels. 
MUZIEK · 21-22 APRIL a.s.Zegels betekent hoge korting. Kom Zater.dag of In 't HoekJ. eChocoladehagel 32 et. 100 gr. 

Appelmoesp.grootblik60ct. Zondag ook even 
Grote eieren aan lagere daar is Jazz•Band•Muziek en een prima con• 

prijzen. sumptie. Bovendien steunt U er de Boxtelse 
Profiteer vanaf heden van Biljartbond mee. 
on• heerllJk Chocolade• en 
lloomlJ•. Steed•.,OKÉ"·IJS Beleefd aanbevelend J. MEULENDIJK 
voorradig. 

C. de Jong•v. Kempen 
v. HORNSTRAAT 12 Naar de BLOEMBOLLENVELDEN

______ ···_·-__ op 29 April a.s., met bezoek aan 

P·11·n11·1·ke ,oefen KEUKENHOF, A VIFA UNA, DEN HAAG,
Met uw SCHEVENINGEN en ROTTERDAM. NAAR 

Jo v. Grlnsven-v, Summeren 
MA R KT15 

Een schitterende tocht. 

Bespreek tijdig Uw plaatsen bij 

. Medlscb Gedlpl. Voetmzorgster GARAGE 
Ook ■an hul• te ontbieden Prijs retour f 6.-. 

WIST U DAMESL .. 
dat wij ons juist ook specialiseren in 

MANTELS 
voor de zwaardere figuren. 
Zo niet.. ... 
Komt U dan eens vrijblijvend een 
kijkje nemen èn . . . . passen. U zult, 
zoals velen voor U, versteld staan 
over 

KWALITEIT 

COUPE èn .... 

AFWERKING. 

Voor ieder figuur hebben wij een 
geschikte mantel in zwart en marine 
en diverse p r i m a  k w a l i t eit e n  als: 
charmelaine, georgette, duvetine en 
velours. 

Prijzen reeds vanaf f 9 7. 50

DE MOL
Kinderen 50 °/o red. 

F.J.WITTEVEEN 
BOXTEL 

� ... 

... en zo·n enkeling, zo'n zeldzaam. 
held staal hier nu afgebeeld ! 

- -----, 

--- • 
. . '- - .- .·=-=- • 
· -,;,.,.. -._- -
- .. -;:-

Deze zeldzaam-mooie 
slaapkamer, bestaande uit 

ruime driedeurskast met 
gebogen middendeur (één. 
derde hang•, twee-derde 
legruimte); 

een schitterend 2 . pers. 
toogledikant; 

twee nachtkastjes; 

de tafel van de afbeelding 
of een kolommentafel; 

;;:_-· twN mooi gestoffeerde 

i.:;._;;�
------..iiiiiiiii.-s9 

stoelen; 

geheel compleet voor fl. 0 ■-

pf,s SPECIALE MNBIEDING brengen wij U deze Ic-., 

een PRACHT SLAAPKAMER, linnen/cast, 
2. pea. ledilcant, nechl/casfje, l•le/ en fwff gestoffNrde 
stoelen, re.ds 11an•f 

329.-
't Is weer .... 

,,IN DEN OOIEVAAR'' 

; ,,-;•, 1- .• • 1 

' .- '' :j 
l ... -,. ..... ,.., 

Ondec ck ste1qu �- .. 
bl ijft de ingang van 

RIJWIELHANDEL 

,,DE FAVORIET" 
De winkelverkoop gaat door 

zolang de verbouwing duurt, en voor 
reparaties is onze 

werkplaats steeds g e op end 

P. v. GOOL, Rechterstr. 46

Heropening }(,-. Heropening 

Op Za terda g 21 April 
Heropening van onze 

geheel gemo derniseerde winkel 
in Zuivelp ro ducten, Ei e ren, 
Vleeswa ren en Bl i k groenten 

Timmermans==v. d. Pasch
v. Hornstraat 14

• 

•" 

We leven met langer in de tJjd 
dat men de gedachte had: • 
..Al• ilt: maar 1ets heb om op 
t■ slapen". 
Thans weten we dat de JcwaliteJt 
van onze nac:htruat maatgevend 
is voor onze lic:hamelijke en 
geHteUJke conditie. 

In onze c:ollec:tie Binnenveringa
matrassen vindt U de grote 
wereldmerken, welke met jaren
lange garantie geleverd worden. 
doc:h een mensenleven meegaan. 

Onze bijdrage in de 
DUURTE-TEGEMOETKOMING• is deze week • ·n Originele matras met binnen·

vering, uitstekende kwaliteit 
vulling en prima bekledino . 

rsoons. incl. 
apokkussen 
- rsoons. incl 
fapokkussens

't Is weer .... 

98.-

139.-

,,In den Ooievaar'' 

Let op kwaliteit én 

VOORDEEL! 
De Spar brengt NU 

margarine met het Spar-waarborgmerk, 

Uw garantie voor kwaliteit 1 

En 10 % \'oordeel ! 
Bij al Uw andere boodschappen 

Spar-zegels. Dus 

altijd besparing! 

Op de margarine met S 
b par. waar orgmerk aJ tijd 10 o;voordeel in Spar-zegel/ Dat betekent 4 0 0 0 - 6 0 0 0 • Spar.zegels per jaar. Dus 20 

tot 30 g ld b u en espanng.

DE SPAR 
ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 

G• ·" ... -~-
goed .. ,., .. L""""'°' • •• 

naalra 
• •• geen 

u,ce!. 
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!l!,ca6.ant' s Centcum 

.Af_oclecn Co.mlo.et 
• 

Ut 

MET AUTO EN AL IN BIOSCOOP 
EN RESTAURANT. 

Het is vanzelfsprekend dat in een land 
waar vrijwel iedere familie een auto be
zit, in het verkeer en het dagelijkse leven 
hiermee rekening gehouden wordt. Be
halve in de rustige buitenwijken ziet men 
in Los Angelos (Californië) geen fietsen. 
Het verkeer is hierop in genendele be
rekend. 
Men heeft speciale verkeersregels, waar 
men in Europa nooit van heeft gehoord. 
Richtingwijzers gebruikt niemand. Men 
steekt zijn arm uit en al naar gelang 
deze naar boven, horizontaal, of naar be
neden gestrekt is, slaat men rechts of 
links-af, of mindert men zijn vaart. De 
wegen zijn in banen verdeeld en men 
wordt geacht binnen deze 2 witte stre
pen te blijven. 
De trottoirs zijn op verschillende plaat
sen rood, geel, groen of wit geverfd. 
Rood is een verbod om te parkeren, 
iedere andere kleur geeft aan hoe lang 
hoogstens stilgestaan mag worden. Af
gezien van stoplichten moet men bij 
iedere zijstraat stoppen om zich te ver
gewissen of men door kan rijden, tenzij 
het een hoofdrijweg is. Men kent n.l. 
niet de regel rechts verkeer gaat voor, 
doch: die eerst komt eerst maalt. Arri
veert men tegelijkertijd op een kruis
punt, dan pas heeft de auto van rechts 
komende voorrang. 
Iets ongelofelijks is, dat het verkeer vrij
wel geluidloos gaat, een prestatie als 
men het aantal voertuigen in acht neemt. 
Er wordt slechts zelden getoeterd. 
Een andere consequentie van het drukke 
autovervoer is, dat men niet alleen be
keurd kan worden als men sneller dan 
de aangegeven limiet, doch ook als men 
langzamer rijdt, aangezien men het ver
keer ophoudt. 
Er zijn overal gasstations langs de we
gen, waar men benzine kan krijgen, en 
waar men gebruik kan maken van keu
rige toiletten en koel drinkwater zonder 
enige extra kosten. In sommige sta
tions bespaart men zich 5 cent als men 
zich zelf van benzine voorziet. Een meis
je, eventueel op rolsèhaatsen als het 
een grote ruimte is met vele pompen, 
int het geld. 

RIJDT U MAAR BINNEN! 
Een ander gewoon verschijnsel vormt het 
"drive-in"-restaurant. Meestal is het een 
rond gebouwtje waar de auto's straal
vormig omheen geparkeerd worden. 
Men wordt in de auto bediend door aan
trekkelijke dienstertjes. Het blad met de 
bestelde maaltijd wordt aan de deur be
vestigd en op zijn gemak kan men zijn 

maaltijd nuttigen. 
In het allernieuwste drive-in restaurant 
zijn de dienstertjes afgeschaft en gaat 
alles mechanisch. Naast iedere parkeer
plaats vindt men een metalen doos op 
een ijzeren band. Men noteert zijn be
stelling, drukt op een knop en de doos 
glijdt over de band het restaurant bin
nen. Even later komt de afrekening. 
Men deponeert het geld in de doos en 
eerst daarna krijgt men de bestelling 
die inmiddels gereed staat en eventueel 
wisselgeld. Na de maaltijd stapelt men 
het vaatwerk op in de doos en drukt 
weer op de knop. 
Dt systeem bespaart zowel tijd als ar
beidskrachten. 
Behalve deze drive-in cafetaria's kent de 
drive-in bioscopen. Een dakloze ommuur
de ruimte gewoonlijk even buiten de 
stad. Alles gaat er toe als in ee bio
coop, het enige verschil is dat men over
al auto's ziet inplaats van mensen. 
Men rijdt lanPs de kassa, koopt de 
kaartjes, dooft zijn lichten en krijgt een 
verkeerplaats aangewezen door ouvreu
ses met zaklantaarns. Het verkeer komt 
links in en gaat rechts uit. Het pro
gramma is doorlopend zodat opstoppin
gen niet al te groot zijn, aangezien niet 
iedereen op hetzelfde moment het the
ater verlaat. Bij iedere parkeerplaats 
hangt een luidspreker die U in staat 
stelt het gesprokene woord voor woord 
te volgen. Men neemt de luidspreker van 
het paaltje en haakt deze aan het auto-

====•===••·· 

Hebt U de kans 
al waargenomen 

en een lot gekocht in Il
de Afrika Loterij � 
van de Witte Paters 1 

Nog niet! ... 
Wel dan wordt het hoog tijd 
dat U de trekking gaat bespoe• 
digen door voor slechts ÉÉN 
gulden 'n lot te kopen. 

Vraag er naar bij de Witte 
Paters op de Burgakker. 

Ook zijn de loten te bekomen 
bij Brabants Centrum 
Molenstraat 19 

•••••••••••• 

raampje, waarna men hem op _de ge
wenste sterkte kan instellen. Een enorm 
doek is op een hoogte aangebracht die 
rekening houdt met de hoogte en de 
voorruit van de auto's. 
Limonade en snoepgoed zijn in de pauze 
verkrijgbaar in een gebouwtje midden 
op het terrein . 

IDEAAL VOOR 
KINDERRIJKE GEZINNEN. 

Er wordt zeer veel gebruik gemaakt van 
deze theaters. Het is ideaal voor gezin
nen met kleine kinderen; men bespaart 
het geld voor een "babysitter" want men 
neemt de kinderen eenvoudig mee in de 
auto en le�t hen te slapen op de achter
bank. De statistieken wijzen dan ook 
uit dat het grootste percentage bezoe
kers wordt gevormd door middenstands
families met kleine kinderen en verlief
de of ion�etrouwde paartjes. 
In alle opzichten tracht men deze bio
scopen, die een grote concurrentie vor
men voor de gewone theaters, te ver
beteren. Men wil er een kinderbewaar
plaats aan verbinden, een eetgelegen
heid e.d. 
Tenslotte vindt men de drive-in hotels, 
andersgenaamd Motels (samenstelling 
van hotel en motor). Deze zijn speciaal 
in de buitenwijken gelegen, aan de rand 
van stad of dorp. Ze bestaan uit een 
verzameling appartementen, soms zelfs 
uit hele pavi]joens. Ze zijn voorzien van 
alle gemakken, een badkamer, overdek
te ruimte voor de auto of garage, warm 
en koud stromend water, soms met kook
gelegenheid en radio. 
Men kan er zolang logeren als men 
wenst, doch de meeste bezoekers over
nachten er op doorreis naar elders, op 
tochten van 1000 km of meer. 

Parochie-Agenda 
4e Zondag na Pasen. 22 April 1951. 

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 voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn der parochie; om 
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Francis
cus v. cl. Velden; om 9 uur gel. H. Mis 
voor Henricus Janssen te Schijndel over
leden; om half 11 Hoogmis voor behou
den thuiskomst van onze jongens in het 
buitenland v.w. Kath. Thuisfront. 
Vandaag gaat in alle H. Missen de 2e 
schaal voor de bijzonder_e noden van het 
Episcopaat, welke bijzonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. 
Na de Hoogmis Mariagarde. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
De 3e groep van de Parochie-Retraite, 
te weten: de Molenstraat, Mgr. Wil
merstraat, Vic. v. Alphenlaan, Molenpad, 
Deken Spieringsstraat, Dr. Hoekstraat, 

Deken de Wijsstraat en Markt, worden 
Maandagavond om 7 uur in het Vereni
gingsgebouw verwacht om hun retraite 
te beginnen. De oefeningen ziin Maan
dagavond om 7 uur en om half 9, zodat 
de gezinsleden met beurten kunnen wis
selen. 
Dinsdagmorgen enz. elke morgen is om 
half 7 en om half 9 een H. Mis ook in 
het Verenigingsgebouw. 
De groep Jeugd en Jongelui van 14 tot 
en met 17 jaar worden op 29 April, Zon
dag a.s. des avonds om 7 uur voor meis
jes en om 8 uur voor de jongens in het 
Jeugd-triduum verwacht in het Vereni
gingsgebouw. Dit Jeugd-triduum, wat 
drie avonden omvat, te weten Zondag, 
Maandag en Dinsdag-avond wordt niet 
in het Paulus-Jeugdhuis gegeven, doch 
in het Verenigingsgebouw op de Burg
akker. 
Woensdag is het feestdag van St. Mar
cus. Des morgens om half 7 zal de lita
nie van Alle Heiligen 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 vruch
ten der aarde. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje. 
Vrijdagavond is het geen H. Familie. 
Zaterdag is er gelegenheid om te biech
ten van 3 uur tot half 5 door de Paro
chie-geestelijken en van 5 uur tot 8 uur 
door de Paters Capucijnen. 
Dopen iedere daq van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: kwärt voor 7 gel. jrgt. v. 
Adrianus v. Weert en Adriana Maria 
v. Kurin!!en de hsvr.; half 8 gef. gel.
jrgt. voor Maria van Gemert-Schoen
makers; z.a. gel. H. Mis voor Antonius
Schellen; half 9 gel. jrgt. voor Adrianus
v. d. Ven.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
Harry Weyers; half 8 gel. jrgt. voor
Johannes v. d. Pas; z.a. voor behouden
thuiskomst v.w. Kath. Thuisfront; half
9 gel. irgt. voor Francisca v. d. Ven
v. d. Langenberg.
WOENSDAG, Feest van St. Marcus:
half 7 orocessie voor de vruchten der
aarde; kwart voor 7 gel. H. Mis voor
Johannes Jac. v. Kempen; half 8 gel.
H. Mis voor Petrus v. d. Velden; z.a. gel.
H. Mis voor Wilhelmina Schellekens
v. d. Ven; half 9 gel. jrgt. voor Alfons
v. Vlerken.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Jacobus de Pijper; half 8 gel.
jrgt. voor Johanna Bogaers-v. Meeren
donk; z.a. gel. �rgt. voor Johannes van
Roy; half 9 gel. H. Mis voor Martinus
Giesbers.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedie.
VRIJDAG: kwart voor 7 gef. gez. irgt.
voor Amolda Elisabeth v. Leeuwen; half
8 gel. mndst. voor Franciscus v. d. Vel
den; z.a. gel. jrgt. voor Karel van Roy;
half 9 gel. H. Mis voor behouden thuis
komst v.w. Kath. Thuisfront.
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Laurentîus v. Minderhout; half 8

gef. gel. jrgt. voor Henricus v. Gemert; 
half 9 gel. mndst. voor Johanna van 
Run-Russens. 
Vanmiddag geleaenheid om te biechten 
van 3 tot· half Ç door de Parochie-gees
telijken - van 5 tot 8 uur door de 
Paters Capucijnen. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Adrianus de 
Vroom. geb. en won. te Schijndel 
( Bosch weg) en Adriana Maria Dankers 
geb. en won. in deze parochie. Josephus 
Marinus Smit, geb. te Zevenbergen en 
won. te Boxtel (H. Hart) en Wilhelmina 
Adriana Huyberts. geb. par. H. Hart en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de 1 ste afkondiging geschiedt. 
Cornelus van Kempen, geb. en won. te 
St. Oedenrode- (St. Martinus) en Anto
nia Maria van de Pas, geb. en won. in 
deze parochie. Antonius Kleijzen, geb. 
en gew. hebbende in deze parochie en 
Maria Catharina Scheepjens uit Den 
Bosch ( St. Cathrien), waarvan heden 
de 2de afkondiging geschiedt. 
Hendricus v. d. Meijden uit deze paro
chie en Catharina Baayens uit de pa
rochie van het H. Hart. waarvan heden 
de 3de 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 eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk. De tweede voor de 
Bijzondere Noden. 
Vanavond is het om 7 uur Lof voor 
onze parochianen in het buitenland en 
voor het behoud van de vrede. 
Wij maken er u op attent, dat de Zon
dagsdiensten in de Wijk-kapel zijn om 
kwart voor 7, kwart over 8, half 10 en 
kwart voor t 1. De eerste twee om kwart 
voor 7 en kwart over 8 uitsluitend be
stemd voor degenen die in de afgelopen 
week de retrait·e meemaakten. 
Morgen, d.i. Maandagavond begint de 
retraite voor de derde groep. 
De bewoners van de Breukelsestraat en 
de v. Leeuwenstraat. 
De volgende groep is dan alle jeugd uit 
onze parochie van 14, 15, 16 en 17 jaar. 
De oefeningen beginnen voor hen op 
Zondagavond 29 April. Om 7 uur voor 
de meisies en om kwart over 8 voor de 
iongens. De sluiting van deze jeugd
retraite is dan des morgens op 3 Mei, de 
Feestdag van 's Heren Hemelvaart. Ook 
voor hen worden alle oefeningen gehou
den in de Wiik-kapel. 
Degenen welke behoren tot groep IV 
van de parochie-retraite zullen in elk 
geval door de Eerw. Paters bezocht wor
den vóór 6 Mei. Hiertoe behoren de 
volgende straten: v. Homstraat, Dufour
straat. Jan v. Brabantstraat, Halderhei
weg, Parkweg, Leenhoflaan, Molenstraat. 
Maandag is het de feestdag van St. Joris 
de patroon van de Verkenners en Wel
pen. Voor hen is het des morgens om 
half 7 Groepsmis in dt" Wijk-kapel. 
Woensdag: feestdag van St. Marcus 
Evangelist. Na de H.H. Missen wordt de 



litanie van Alle Heiligen gebeden voor 
de vruchten der aarde. 
In de loop van deze maand z;i] de St. 
Pieterspenning worden opgehaald. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur I. d. voor 
overleden v;:ider; 7 uur I. d. tot bijzon
<lere intentie; 8 uur I. d. voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn der parochia
nen kll'art over 9 I. cl. voor Hubertus 
Josephus v. Susante vamn'ge de Broe
derschap tot lafenis der gelovige zielen; 
half 11 Hoogmis voor Antoon Mandos 
vanwege de Broederschap van de H. Ro
zenkr;:ins. 
ZONDAG in de Wijk-K;:ipel "De 
Burcht: kw;:irt voor 7 tot sluiting v;:in de 
retraite 2e groep; k\\'art over 8 tot slui
ting van de retraite 2e groep; half 10 
I. d. voor O\'erleden moeder; kwart voor
11 I. d. tot bijzondere intentie.
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Johannes
v. d. Meijden; zijaltaar I. cl. voor Adria
na v. d. Linde-v. Erp; kwart voor 8 1. d.
voor Jan van de J\'ostrum; zijaltaar 1. d.
voor Gerrit Voets, Johanna v. d. Braak
z. e. en Godefridus de zoon; half 9 I. d.
voor Maria van Esch-van Dijle
DINSDAG: 7 uur 1. j. voor Johanna v.
d. Meijden-v. d. Berk; Maria-altaar 1. d.
voor Gerardus Elissen; Familie-altaar 1.
d. voor Jan de Leijer; kwart voor 8 I. cl.
voor Sjefke Schellekens v. w. de Fran
ciscusschool; zijaltaar 1. d. uit dankbaar
heid; half 9 I. j. voor A<lriana Spierings
van Beers.
WOENSDAG: 7 uur 1. m. voor Anna 
Cornelia v. Wijk-Thijssen; zijaltaar 1. d. 
voor Petronella van Oers; kwart voor 8 
I. d. voor Wilhelmina Peijnenburg-Ro
senboom; zijaltaar I. d. voor Henricus
van Erven en Mechelina v. Rooij z.e.;
half 9 1. d. voor de overleden Fam. v.
Run.
DONDERDAG: 7 uur gef. gez. j. voor 
Adriaan v. Strijdhoven, Johanna Maria 
Mutsaerts en Joanna de dochter; zij
altaar I. d. voor Lies de Kort-v. d. Elst 
v. w. haar zuster; kw;irt voor 8 I. j. voor
Franciscus Baaijens en Johanna v. Kem
pen; zijaltaar I. d. voor Maria Kouwen
berg-Robben; half 9 I. d. voor Maria Ja
coba v. Weert-Karssemakers.
VRIJDAG: 7 uur gez. j. voor Theodorus 
v. d. Weijst; kwart voor 8 I. j. voor
Henricus van Kasteren en Johanna v. <l.
Brugge z. e.; zijaltaar 1. d. voor Maria
v. Esch-v. Dijk; half 9 1. cl. voor de Heer
Johannes Wilhelmus v. Rooij.
ZATERDAG: 7 uur gel. H. Mis voor 
overleden Moeder; kwart voor 8 I. j. 
voor Helena v. Laarhoven-de Wit; zij
altaar 1. d. voor Lies de Kort-v. d. Elst; 
half 9 1. d. uit dankbaarheid (W). 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Eli
sabeth hsvr. van Marinus den Otter. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Jan den 
Otter. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Clasina v. 
Grinsven-v. Nielen; 9 uur gez. H. Mis 
voor de leden van St. Joris- en St. Ca
tharina-gilde. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor de Heer 
Adrianus Maas. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mej. 
Lamberdina Maas. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Mej. Theo
dora Maas. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor de Eerw. 
Zuster Andre;:i Maas. 

Deze week zal geschieden: 
Maandag H. Mis voor Godefridus Ver
hagen te Boxtel overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Om 7 uur H. Mis voor Maria Maas-de 
\\ï er<l; 0111 half 9 H. Mis voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
en om 10 uur de hoogmis als gez. mndst. 
voor Hendrikus v. d. Schoot. 
De eerste schaal is voor de eigen kerk; 
de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Om half 3 Vesperlof. 

De H. Missen gedurende deze week: 
MAANDAG: om half 8 gez. jrgt. voor 
Johanna Kruysen-van Mol. 
DINSDAG: 0111 half 8 H. Mis voor Gus
tave Til man; en om 8 uur voor Francis
cus Jansen, parochie H. Petrus over!. 
WOENSDAG 25 April: feestdag van de 
H. Marcus; om half 8 H. Mis voor Ma
ria Maas-van de Langenberg. Na deze
H. Mis wordt de Litanie van Allerheili
gen gebeden.
DONDERDAG: om half 8 irgt. voor
Gijsber<lina van Eert; en om 8 uur H.
Mis voor de leden van de Godvruchtige
Vereniging ter ere van de H. Theresia.
VRIJDAG: om half 8 H. Mis voor Jo
hanna Renders-van de Moosdijk.
ZATERDAG: om half 8 H. Mis voor
Alphons Gadiot. Des middags wordt er
biecht gehoord van 6 tot 7 uur.

Voor de Missie. 
Opgehaald door mej. Kurstjens bij de 
zilveren bruiloft van H. v. d. Boom-Bee
rens f 11,23. 
En bij de uitvaart van Johanna Renders
van de Moosdijk f 6,85. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. 111. voor de R. K. 
1-loutbewerkersbond; 10 uur z. j. voor
Com. v. d. Ven; 3 uur Lof, daarna jon
genscongrega tie.
MAANDAG: 7 uur z. i. voor Ant. v.
Esch; half 8 1. j. voor Frans v. Son; 8
uur 1. j. voor Petrus Swinkels.
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Adr. v.
Esch; half 81. j. voor Anna Frans v. Son;
8 uur 1. j. voor Johanna Petrus Swinkels.
WOENSDAG: feestdag van St. Marcus:
vóór de H. Mis zal de Litanie van Al
lerheiligen _gezongen worden tot behoud
van de vruchten der aarde en tot die
zelfde intentie: 7 uur, z. m. v.w. Heze
laar; half 8 I. m. voor Joh. v. Hasten
berg te St. Oedenrode overleden; 8 uur
1. j. voor Jan v. Gestel.
DONDERDAG: 7 uur z. m. voor Ber
nardus v. d. Sande; half 8 1. j. voor
Catharina Jan v. Gestel; 8 uur 1. j. voor
Anna Maria Corn. v. Gerwen.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Thomas v:
Esch; half 8 z. j. voor Elisabeth Bern. v.

d. Sande; 8 uur l.i. voor de Eerw. Zus
ter Bartholo111ee v. Gestel.
ZATERDAG: 7 uur z. • m. voor Mevr. 
Klaassen-Domensino te Boxmeer overle
den; half 8 z. j. voor Everardus v. d. 
Sande; 8 uur 1. j. voor Heiligert v. 
Gestel. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Joh. Aven
donks; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.; 
10 uur Hoogmis tot behoud van de 
vruchten der aarde v.w. Kerkeind. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maand;:ig 7 uur 1. m. voor Jan Oerle
mans als over!. lid H. Bloed. Dinsdag 7 

uur 1. m. voor Maria Adr. v. Dijk als 
over!. lid H. Bloed. Woensdag 7 uur I.m. 
voor Ger. Spikrtians als over!. lid H. 
Bloed. Donderdag 7 uur 1. m. voor Hen
drikus Quinten als over!. lid H. Bloed; 
Vrijdag 7 uur I.m. voor Engelb. v. d. 
Velden als over!. lid H. Bloed. Zaterdag 
7 uur 1. m. voor Engelb. v. cl. Velden 
v.w. de Kaartclub. Zondag 7 uur 1. m.
voor Anna Adr. de Beer.
Donderdag onder de H. Mis van 8 uur
algem. 1-1. Communie der kinderen voor
sommige kinderen ook hun 1 e H. Com
munie. Zij zullen allen Maandag en
Dinsdag om half 9 's morgens in de kerk
samenkomen ter voorbereiding en
Woensdag komen biechten, de jongens
's morgens om 8 uur, de meisjes 's mid
dags om 1 uur.
30e voor Joh. v. Hastenberg te St.
Oedenrode overleden. Mevr. Klaassen
Domensino te Boxmeer overleden.

Missie bus. 
Bij het huwelijk van Gijsb. Raaymakers
Klerkx en Corn. Kelders-Raaymakers 
f 13,86. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte, welke zeer in de mildda
digheid van de Gelovigen wordt aanbe
volen, voor de versiering in de Mei
maand; derde voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Woensdag moeten de kinderen van het 
2de en 3de leeriaar komen biechten; 
Donderdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Woensdag is het de feestdag van de H. 
Marcus. Na de H.H. Missen zal de lita
nie van alle Heiligen gebeden worden 
voor de vruchten der aarde. 
Donderdag begint de noveen tot voorbe
reiding van de H. Missie. Formulieren 
met noveengebed zullen thuis worden 
bezorgd. We verwachten, dat onze pa
rochianen dit noveengebed thuis geza
menlijk zullen bidden, b.v. na het Rozen
hoedje. Ook zal het gebeden worden na 
de H.H. Missen en in school. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-van de Laar; half 9 H. 
Mis voor Antonia Wilhelmina van Rulo; 
10 uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
nes Hartjes; 8 uur H. Mis voor Chris
tiaan van Dongen v.w. de K.A.B. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor gesneu
velde kameraad; 8 uur H. Mis voor 

Christiaan van Dongen v.w. de 
Fabrieksarbeidersbond. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Ge
rardina van de Pas,v. Son; 8 uur H. Mis 
voor de overleden leden van de Proc. 
Tilburg-Hakendover. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Jan 
van Son; 8 uur H. Mis voor Johannes 
van Exsel en Echtgenote. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Johannes 
van Exsel en Echtgenote; 8 uur jrgt. voor 
Johanna van Son-v. d. Aker. 
ZATERDAG: 7 uur Jrgt. voor Antonius 
van Rulo; 8 uur H. Mis voor de Gelo
vige Zielen. 
Elders: H. Mis voor de Familie van 
Schijndel-Witlox. H. Mis voor Gerardus 
Josephus van Oers. H. Mis voor Hendri 
cus van den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 22 April. Vierde Zondag na 
Pasen. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Woensdag: Feest dag 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. 
Donderdag en Zaterdag: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor over
leden ouders; om half 9 voor de over
leden leden der familie Janssens-Otter
beek; om 10 uur tot bijzondere intentie. 
MAANDAG: om 7 uur voor Victor 
Swaanen; om half 8 voor Juffrouw 
Baenens. 
DINSDAG: om 7 uur voor Meester 
Swaanen; om half 8 voor overleden fa
milie van Johannes van Heesch-van der 
Sande. 
WOENSDAG: om 7 uur voor Victor 
Swaanen; om half 8 ter ere van onze 
Lieve Vrouw, uit dankbaarheid. 
Donderdag: om 7 uur voor Meester 
Swaanen; om half 8 ter ere van Onze 
Lieve Vrouw uit dankbaarheid. 
VRIJDAG: om 7 uur voor een overle
dene; om half 8 voor Mevrouw Henket
Windstosser. 

Venster op het verleden 
1931: Kerkconsecratie te Esch 
A.s. Woensdag 25 April zal het 20 jaar
geleden zijn, dat het landelijke Esch de
entrée beleefde van Z. H. Exc. Mgr. A.
F. Diepen, Bisschop van 's Hertogen-·
bosch.
Deze was gekomen om de nieuwe kerk
- die al enige tijd in gebruik was -
plechtig te consacreren, in het bijzijn
van de gehele Essche bevolking, die ge
toond had er een hoge eer in te stellen
de Bisschop met de meest mogelijke
luister te ontvangen.
Zo hadden erebogen en andere straat
versieringen Esch een feestelijk aanzien
gegeven, terwijl ook de muziek- en zang
verenigingen, de bruidjes en de school
jeugd, de garde d'honneurs en de leden
van het schuttersgilde in de feeststoet
het hunne bijdroegen tot het welslagen
van de grote dag.
In zijn welkomstwoord wees wijlen Pas
toor Van Duren met begrijpelijke trots

o'p het feestgeschenk van zijn parochia
nen: het fraaie hoofdaltaar, waarvan de 
inwijding geschiedde, tegelijk met de 
plechtige kerkconsecratie, waarbij de 
Bisschop geassisteerd werd door vele 
geestelijken uit de omstreken van Esch. 
De nieuwe kerk was tot in de uiterste 
hoeken gevuld en de Bisschop dankte 
dan ook hartelijk voor de stichtende 
wijze waarop de Essche gemeenschap de 
grote gebeurtenis had gevierd. Hij dank
te ook voor de aanhankelijkheid, aan de 
kerkelijke overheid betoond. 

Denksport 

HORIZONTAAL: t. ontvangtoestel, S. 
humbug 1 10. dus; 11. niets uitgezonderd; 
12. soo!t zeilboot; 13. heden, IS. stoom
schip; 16. element (afk.)1 17. lidwoord,
19. boom, 20 gravure, 21. wetsdeel (afk.)
23. voorzetsel; 26. bevel, 28. Winter
soortartikel 1 31. knaagdier 1 33. bier
(Eng.) 1 34. kom1 36 niet even, 37. gods
dienst; 38. voorzetsel, 40. soort onder
wijs; 41. jongensnaam; 43. water in Zee
land; 45. nimmer 46. meubel.
VERTICAAL: 1 opstandeling, 2. po
vere; 3. kl. gewicht (afk.) 1 4. electrisch 
geladen deeltje, 6. stap1 7. hectoliter; 8. 
plaats in de Betuwe 1 9. partij 1 14. voor
zetsel, IS. landbouwwerktuig, 18. voor
zetsel; 20. voegwoord, 22. bedorven; 24. 
vaartuig; 25. koninklijke hoofdbedek
king 1 26. sint (afk.) 1 27. vaartuig 1 28. 
stel; 29. voorzetsel; 30. klosje, 32. in het 
jaar (Lat.)1 35. plant, 37. koning (Frans); 
39. Europeaan, 42. windrichting; 44.
soort onderwijs.

Oplossing vorige Puzzle 
HORIZONTAAL: 1. reeds, S. Agaat; 9. 
in1 10 itala 1 11. ar; 12. Leo, 13. lap1 14. 
de, 16. reder, 18. me; 19. erg1 21. las, 
22. les; 23. rare, 25. Kent, 26. odè1 27.
IJd 1 28. snee; 31. mees; 34. tot 1 35. mal 1
37. rei 1 38. al, 39. nodig; 41. R.M.1 42.
vol 1 43. tel; 44. ik; 46. deken, 47. ge1 48.
garen1 49. rekel.
VERTICAAL: t. ridder; 2. en; 3. dier;
4. stoel1 S. alles 1 6. gaar, 7. Aa, 8.
Triest 1 15. era, 17. dak, 18. men, 20.
groet, 22. leder, 24. Ede, 25. kim, 28. 
statig, 29. nol, 30. pad, 32. eer, 33. sim
pel, 35. molen, 36. liter, 39. node, 40. 
gene1 45. ka1 47. ge. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL E.N OMGEVING 

Koninginnedag en Nationale Feestdag 
In ons blad van vorige week gaven wijeen volledig overzicht van alle feestelijkheden welke door Boxtel Vooruit, terviering van Koninginnedag en Nationalefeestdag ,werden georganiseerd. Hieronder mogen enige bijzonderhedenomtrent ·de programmapunten wordenvermeld. KONINGINNEDAG, MAANDAG 30 APRIL.Des n.m. om twee uur vinden op de Markt de Schoolwisselbekerwedstrijdenplaats. Door iedere school, zowel voor de jonflens als voor de meisjes ,worden perklas (tot en met de 6e klas) 3 deelnemers plus 3 reserves aangewezen. Voorde Jongensscholen met dubbelklassenworden dubbele aantallen aangewezen. Een selectie-wedstrijd op de Markt zaldan uitmaken hoe de definitieve ploegenworden vastgesteld. De St. Jozef-school en de St. Angelaschool verschijnen met een A èn eenB-ploeg. De deelnemers, alsmecle de reserves, stellen zich op vóór het Gemeentehuis.Verdere aanwijzingen worden per microfoon en geluidsinstallatie gegeven. Voor alle toeschouwers, groot en klein,geldt de regel van orde: houdt U aande op de Markt te geven aanwijzingen.Vorig jaar kon met genoegen worden geconstateerd,. dàt alle toeschouwers waarvan een wriemelende kinder-massa eenbelangrijk deel uitmaakte, zonder draadof andere afzetting buiten de krijtlijnenkon )\'Orden gehouden. .. Volgt ook dit jaar de bevelen van dePolitie weer stipt op en we zullen metevenveel genoegen van de wedstrijdenkunnen genieten. Van 7 tot 8 uur n.m. concerteert op deKiosk de Harmonie van Huize de laSalie, onder leiding van de Eerw. FraterRogatiano. Door deze Harmonie zal worden uitgevoerd: t. Pro Deo et Patria. Frater Beda. �- Anphion, Ouverture van H. J. Cersóntaire. 
a. Marche Pontificale. Charles Gounod,(Arr: F. P, van .Leen.wen). -t. St�-W'alsen..PötpoliiTI; .-Arr. A. J.·Maas. . 5�. Dona Flora, Fantasie Dramatique.Charles de Carmant. 6. Bellatrix, Ouvertuie van M. Caldero.
7. finale. Van 8 tot 10 uur concerteert BoxtelsHarmonie, onder leiding van de HeerMolenschot. . Door deze Harmonie zal worden uitge-voerd: 1. Graf Zeppelin. Carl Teilce. 2. -Banditenstreiche. Ouverture. F. vanSdppé. (Arr. Wittman). 
a. Rêves sur l'Ocean. Wals. J. Gungl.-4. Suite O ientale. Fr. Popy. 1. Les Bayadères. 2. Au bord du Gange.3. Les Almées. 4. Patrouill.e. 
Hierna wordt even gepauzeerd. 5. Marche Tannhauser. R. Wagner. 6. Die schöne Galathea. Ouverture. Fr.v. Suppé. (arr. Mo!enaar). 7. Cap:lce sur un Thème Allemand.(Arr. J. M. Belclcer). 1. Ma·che des Parachutistes. P. Lee• mans. .. Mogen wij nogmaals dringend verzoèkentijdens het uitvoeren van de muziek•nummers stil te blijven staan en te zwij•
���neer U ge:n belan; stelt in muziekmoge aelden, dat niemand U dwingtnaar de concerten te gaan, doch dat het,indien U zulks toch doet nu eenmaalr:oodzakelijk is te begrijpen, dat anderen,wellicht in Uw naaste omgeving, wèl metbelangstelling luisteren en genieten, al•thans zulks willen doen! Na het concert van Boxtels Harmonievindt het· mastklimmen plaats. Er zijn aanmeldingen, doch het aantalIs nog niet groot. Daarom wil Boxtel Vooruit de gelegen.heid tot aanmelding nader stellen op:uiterlijk Koninginnedag vóór de Schoolwi$selbeker-wedstrijden om twee uurdes namiddaRS. De adressen waar aanmflding kan geschieden staan vermeld in ons blad van vorige week, waarin ook -1e.Refdprijzen staàn vermeld. WJe • zou in deze tijd niet zo'n bedragIn . de wacht wiilen slepen? 

NATIONALE FEESTDAG,ZATERDAG 5 MEI. In v�tband met Hemelvaartsdag verschijnt ons bl;id van yolgel)de w�ek pasoP ZàtetdaR , Mei. • We vermeldef1 daarom thans. reeds nog-

maals, dat op de Nationale Feestdag,des morgens om 10 uur op de Markteen Kinderzanghulde plaats vindt. We memoreren ook, dat des middagsom vier uur het Handboogschieten op deMarkt zal geschieden. We hebben vorige week reeds vermeld,dat het organiseren van deze bijzondere gebeurtenis voortkwam uit de door eender bestuursleden van de Handboog•schutterij "l'Union" aan Boxtel Vooruitgedane suggestie. Er blijkt nu een misverstand, zoals erin het leven zovele zijn, te zijn ontstaan.De andere Handboogschutterijen schij•nen zich namelijk door Boxtel Vooruitals "gepasseerd" te beschouwen. Niets is minder waar. Boxtel Vooruit heeft, zoals we vorigeweek reeds schreven, met groot genoegen deze mogelijkheid "om eens iets telaten zien wat men nog nooit gezienheeft" aangegrepen. Als terzake volkomen ondeskundig,meende zij echter de nadere uitwerkingvan het idee: de handboogschutters opde Markt hun krachten te doen meten,over te moeten laten aan degene die haar dat idee aan de hand gedaan had. Dat de onderhandelingen van de initiatiefnemer met de andere Boxtelse Handboogschutterijen op niets is uitgelopen, spijt Boxtel Vooruit zeer. Alle verant·wooràelijkhcid daarvoor moet zij echtervan de hand wijzen. Tegen "1 Union" zullen nu in het veldtreden de schutters van "De Bosjagers",een sterke Handboogschutterij uit Best.Onze Nationale Kampioen, de Heer H. de Koning, zal na de hierboven vermelde wedstrijd persoonlijk schieten tegende schutter van de "Bosjagers", de HeerPiet Kapteijns, die reeds vele malen deeluitmaakte van het landenteam. Per geluidsinstallatie zal een uitgebreideexplicatie van het handboogschietenworden gegeven. Een prachtige gelegenheid voor eenieder om kennis te maken met dezeschone, in Brabant zo veel beoefende,sport van pijl en boog! -In ons blad van volgende week zullenwij de gebeurtenissen van _de-.avond vande Nationale Bevrijdingsdag nader belichten. Moge het zo noodzakelijke Oranje-zonnetje geen verstek laten gaan! 

Plaatselijk Nieuws 
Maria-buurtkapel in aanbouw. 

ER WORDT HARD GEWERKT INDE VRIJE UREN 1 
Eindelijk is het dan zover! De bewonersvan de buurt, die begrensd wordt doorde Parallelweg Zuid, Stationstraat, Kasteellaan en Prins Hendrikstraat, krijgenbinnenkort hun Maria-buurtkapelletje. Over enkele weken zal het bouwwerkjein de schansmuur tussen de nieuwe woningen aan de Prins Hendrikstraat gereed komen. 's Zaterdagsmiddags komende "vaklui" van de buurt dan ook trouw aan het kapelletje werken. De een spit,de ander sjouwt,. een volgende timmerten nummer vier metselt, en dat allemaalomdat ze de in de bange oorlogsjarengedane belofte persé willen nakomen enook omdat ze wel houden van een Maria-kapelletje in de eigen buurt. Hetpast immers zo goed bij de Brabantsetrouw aan Maria, die dit eenvoudigemonumentje trouwens wel verdiendheeft, zo zeggen de bouwers. Want inhoevele gevallen heeft de Koningin vande Rozenkrans onze smeekbeden nietverhoord? En wie zegt, dat wij de bescherming van de Koningin van de Vrede niet meer nodig hebben? Neen, dat Maria-kapelletje is wel opzijn plaats, al brengt het vele en hogekosten met zich mee, die het Bouw-comi•té veel zorgen baren. De buurtbewonersdragen echter wekelijks hun steentje bijvoor hun mooie mooie doel, zodat in deMeimaand de plechtige intronisatie vanOnze Lieve Vrouw al wel Zll kunnen plaats vinden. Terzijnertijd zullen wijdaaromtrent nadere bijzonderhedenpubliceren. Er zij nog opgemerkt, dat eventuële giften van Maria-vereerders gaarne wor•den ingewacht bij: Th. Vilé, Frans Staelstraat 8 en Brabant's Centrum, Molenstraat 19
AliBEIDSBURËAU BOXTEL. 
VRAAG: 1 leerling plasticbewerker,jongens voor textielindustrie, 1 leer!.bakker, draaier, halfwas draaier en leer•ling draaier, 1 metaalbewerker, 2 leerlinge9 fabr. arb. voor metaalindustrie, werkster, meisjes voor de huishouding, fabrieks- en atelierwerkzaamheden, leerHet Bedrijfschap voor Granen, Zaden jongen voor wa,serij, •• fietsjongen vooren Peulvr14chten, te 's Gravenhage heeft �hem. wasserij (16 jaar), arbeiders voorJ,op· $� ÀlgeJD� aaRR� �r lt� de Nederlandse Mijnen, landbQuwknechlcopén \llln 125 ,tram koUi�. D�ze bon ten voor Zuid-Limburg. lc:an met ingaog van Vrijdaa 27 April AANBOD. Schilders, 1 electridën, bak-1951 worden gebruikt en blijft geldiJ( kersknecht, . metSelaars, opperlieden,voor het f<open va11, koff� ltij h cletajl- f{rondwerkers, chauffeurs, kantoorbelist tot l!ll_itlèt· 12 Mél IUI. 41enden met ervaring, 1 m311a:z:ijnbediel)•Het rantsoen moet dienen voor zes we- _ sle, losse arbeiders. lèe�. De eerstvolgende · bonaanwijzing '· Nadere inlichtingen wonlnt gaarne ver-al op ! Juaj ttJ 1 plaaö helaelL. · strekt cloor bet kbeislsbureau, albief. 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 
De Raad der gemeente Boxtel zal Vrijdagavond 4 Mei om 7 uur in openbarevergadering bijeenkomen ter behande•ling van een 25 punten tellende agenda.
OPENSTELLING POSTKANTOOROP KONINGINNEDAG. 
Op Koninginnedag is het postkantoorgeopend van 8-10 uur voor de ver•koop van frankeerzegels, aannemingpostpakketten en spaarbank. 
,,BRABANTS TONEEL". 
Voor de laatste maal in dit seizoen, zal"Brabants Toneel" op Dinsdag I Mei inde zaal van de "Nieuwe Bioscoop", enop Donderdag 3 Mei (Hemelvaartsdag)in zaal "Orion" Lennisheuvel, voor hetvoetlicht komen met het vrolijk spel in3 bedrijven: ,,Wie kust de Mummie ... ?",van Lex Karsemeijer onder regie van deHeer P. Prince. Met dit spel, dat reeds honderden voorstellingen beleefde door het beroepstoneel, staat elke toneelliefhebber bij het aanschouwen van het "démummificatie·proces" een amusante avond te wachten.
R.K. BOERINNENBOND. 
Evenals het vorige jaar neemt de R.K.Boerinnenbond ook dit jaar weer deelaan de Kringbedevaart naar Handel opDinsdag 29 Mei a.s. Ie Intentie: Geestelijke steun vragenvoor Oost Priesterhulp ter aanvullingvan de stoffelijke hulp, die Oost Priesterhulp mag ontvangen. 2e Intentie: Gods rijkste zegen vragenover de boerengezinnen met hun grotetoekomstzorgen. Men reist per autobus en is om onge•veer 10 uur in Handel. Vertrek pl.m.5 uur. De kosten bedragen f 2,25 per persoon.Opgave en betaling vóór I Mei bij deSecretaresse. Er wordt op een nog grotere deelnamedan het vorige jaar gerekend. 

-o-

Traditiegetrouw gaan de jongeren ookdit jaar weer te voet naar Onze LieveVrouw in de eik te Oirschot, en wel opDonderdag 3 Mei (Hemelvaartsdag). Vertrek 's morgens om 5 uur nabij hetkruis in Lennisheuvel. We verwachtenalle meisies van de Sportclub in sportcostuum. 
-o-

De jaarvergadering is bepaald op Donderdag 24 Mei (Sacramentsdag). Mej.Schellekens zal dan spreken over het on•derwerp "Gezinszorg en burenhulp". Op deze vergadering zijn behalve demoeders ook alle jongeren van harte welkom. Er zal gezorgd worden vooreen echte Brabantse tractatie. 
BOXTEL HIELP MENSENLEVENSREDDEN. 
Geslaagde eerste bloed�fname-avond. Ruim 250 opgeroepenen stonden j.l.Maandag hun bloed af aan de Bloedtransfusiedienst van het NederlandseRode Kruis. De afname had, dank zij de medewerking van de donors en - vooral niet tevergeten - de grote staf verzorgingspersoneel een buitengewoon vlot ver•loop. Als op de twee volgende avondenook zo prettig gewerkt kan worden, danmag Boxtel met gerust hàrt zeggen een uitstekend figuur te hebben geslagen indeze grootscheepse actie van het Neder•landse Rode Kruis. 
K.A.J. HIELD JAARVERGADERING. 
Optimistische geluiden 1 
Op de drukbezochte jaarvergadering vande Boxtelse K.A.J. kon secretaris J.Siemerink optimistische geluiden latenhoren in zijn verslag over het afgelopen organisatiejaar. Er viel een belangrijkeledenwinst te vermelden, het zomerprogramma kreeg een geslaagde uitvoering,'n ledenblad kon worden uitgegeven,voorts werd een tamboercorps opge•richt, dat reeds dadelijk goede succes•sen boekte, terwijl ten slotte 4 ledenzich - mede door bemiddeling van deK.A.J., afd. Boxtel - in staat gesteldzagen naar Rome te gaan. Bij de bestuursverkiezing kwam het volgende kapittel uit de bus: A. Schellekens, H. den Otter, J. Siemerink, H.Voets en W. v. d. Brand. P. Hendriks werd gekozen al$ wnd. voorzitter. 
VERRASSENDE THUISKOMST. 
Geheel onverwacht is Soldaat Fr. Voets,uit de Kasteellaan, verleden week pervliegtuig u _it Indonesië naar Nederlandteruggekeerd. Vrijdagavond verraste hij zijn ouders,broertjes en zusjes met een thuiskomstwaarop totaal niet gerekend was. De buren, die hun sierplannen niet ten uitvoerfladden kunnen brengen, lieten zich tochvan hun beste zijde zien en schc:mkencle rep:itriant een aardig aandenken. De Kajotters trokken er Zaterdagmiddàámet het drumcorps op uit om hun m.ede•• jonge-arbeider een daverénde welhmstgroet te brengen. En de R.I<. Gildeh·bondsh.armonie bracht er Zondal( een,erenade aan hun militaire tamboer, di�zich wel weer $poedig zal laten �en ÎI)de rijen van z�n h�nit:. 

INSTRUMENTENFONDS R.K. GILDENBONDSHARMONIE.
Bij de thuiskomst van Soldaàt Fr. Voets,Kasteellaan, werd door H. v. d. Biggelaar f 14,50 ingezameld voor het instrumentenfonds van de R.K. Gildenbondsharmonie. 
GESLAAGD. Op het te Utrecht gehouden examenvan de Slagersvakschool slaagde onzeplaatsgenoot de Heer Joh. Waals Jr. Voorwaar een mooie prestatie voor de jongste der 48 leerlingen. 
MISSIEACTIE. Opgehaald bij de begrafenis van J.Maas Lennisheuvel voor Rev. JoannesCantius (B. Maas) f -45,-. 
BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE BOXTEL
van 17 tot en met 23 April 1951. 
GEBOREN: Wilhelmina M. J. dochtervan W. v. d. Bergh en B. J. M. v. Oirschot, Gemondseweg 21 - Maria G. A.dochter van Gr. Beekmans en G. M. Beekmans, Kinderbos 14 - TheodoraE. J. A. dochter van J. J. Megens en J.Th. Megens, Esschebaan 15 - Francis•ca A. M. dochter van Th. M. v. d. Paschen B. M. v. d. Dungen, Langenberg 14Cornelis J. W. zoon van C. v. d. Langenbeq� en M. C. Kemps, Tongeren 9 - - Cor�lia J. dochter van J. Schevers en G. Lommers, Molenstraat 15 -Theodora P. M. dochter van J. A. Hol en M. Th. C. v. d. Heijden, Stationstraat86 - Henrica M. dochter van S. A. v.d. Bruggen en H. P. v. d. Ven, Markt25 - Girbe A. H. zoon van J. Buist enTr. v. Dijken, Stationstraat 47. ONDERTROUWD: Hubertus J. Schoenmakers en HendrikaM. van der Pasch - Johannes Raaijmaders en Maria M. Eltink - Jan J. van de Vries en Maria H. Th. Verheijen. OVERLEDEN: Johannes Maas, oud 80 jaren, Lennisheuvel 1. 

Agenda 
N.B. Om een goede spreiding van dediverse zomeractiviteiten te verkrijgen, worden de besturen van de Boxtelse v..-..enigingen verzocht de op handen zijndé gebeurtenissen tijdig aan te kondigen.Onder de rubriek "agenda" zullen wijgaarne melding maken van de diversepunten uit het Boxtelse zomerprogramma. 
Volksdans liefhebbers worden Zaterdagavond om 8 uur verwacht in 't St. Pauclus jeugdhuis. 

Parochie=Retraite 
St. Petrus 

OP NAAR DE ..... 
De Parochie-Retraite loopt best. 't Gaatals gesmeerd. 't Was 'n lust om te zien's avonds die volle kapel van de 2egroep, met devoot zingende en aan•dachtig luisterende mensen. We mogengerust zeggen: deze retraiteweek isweer 'n succes geworden. Jammer, dater enkelen weg zijn gebleven. Ze hadden 'n paar uitvluchten of misren demoed, om jas of mantel aan te trekken, en d'r pet of hoed op te zetten en tezeggen: ik ga toch! We verwachten zebij groep 4. De kaarten blijven geldig,en anders vraagt U 'n nieuwe uitnodigingskaart. - Met dat alles zijn we tochbuitengewoon tevreden over de prachtige opkomst. Nou, en de derde groep laat zich ookniet onbetuigd. 't Is weer 't zelfde alsbij de andere groepen. Ze verdienen nual 'n pluim. Ze weten 't al: de retraitemaakt hen beter mens, fijner katholiek,en volmaakter kind van God. Zo wordthet leven mooier, en maakt 't bestaanblijer in de dienst van 0. L. Heer. 
En nu de jeugd en de jongelui: 
Men zegt wel 's: alle verandering isgeen verbetering. Doch vanwege Konin•ginnefeest meenden we de Jeugdretraite'n paar dagen later te moeten plaatsen.
Ze is nu van 2-6 Méi. We verwachtende Meisjes, Woensdagavond om 7 uur,en de Jongens om 8 uur. 
Napoleon hield eens 'n wapenschouw. Erkwam 'n soldaat voor ·•t front. Napoleonvraagt: ,,Ben je bij de slag van Pavia,v;;m Marengo en Jena geweest?" ,.Er bij 
geweest", antwoordde de soldaat. Napoleon spelde hem 'n hoge onderscheidingop de borst. Als Koning Christus jou bijde algemene wapenschouw, ook zou vragen: .,ben je geweest bij de ParochieRetfaite, bij de Mis en alg. H. Communie?"', zorg dan ook te kunnen zeggen:"ik ben er bij geweest!" Dan krijg ie weliswaar geen ridderorde, maar wél 'nkoninklijke onderschèiding. - Dus allenpresent, de volgende week! De uitnodigingskrit't' -krijg je nog thuis. Jullie retraite 'èzal ook 'n knal-retraite worden. 

PATER MONULFUS. 
1- HET RODE KRUIS 

• moet in staat worden gesteld bijstand te kunnen verlenen als oorlogsleed de mensheid treft of rampenover ons volk komen. 

Hoe leer ik een ambacht? 

Na 6 klassen van de lagere school door
lopen te hebben en tenminste 12 jaar en 
8 maanden oud, kan een jongen inge
schreven worden als leerling van de 
dagambachtsschool. Vooraleer een jon• 
gen ingeschreven wordt als leerling is 
het gewenst dat hij getoetst wordt op 
geschiktheid voor het gekozen beroep. 
Een leerling welke na 2 jaar in het be
zit is van het dagambachtsschool diplo
ma kan zijn studie vervolgen door twee 
jaar de avondambachtsschool te bezoe• 
ken. Wanneer een jongen uitsliutend 
gebruik maakt van het avondambachts
onderwijs, dan moet hij 5 leerjaren door
lopen. Aan het eind van deze studie 
kan hem het avond-nijverheidsonderwijs
getuigschrift worden uitgereikt. 
In deze 5 jarige cursus komt binnen
kort een belangrijke wijziging (hierop 
kom ik t.z.t. terug). Voor hen die de 
dagschool doorlopen hebben, is er nog 
de twee-jarige vervolgcursus aan de 
avondschool. De beste opleiding is, dag
school plus vervolgcursus avondschool. 

Leerllngstelse1. 
Na het verlaten van de dagambachts• 
school kan de leerling, wanneer hij werk 
gevonden h·ceft bij een patroon, zich 
laten inschrijven bij het leerlingstelsel. 
Dit leerlingstelsel- stelt zich ten doel de 
verdere opleiding van de leerling te 
voltooien. Door dit leerlingstelsel wordt 
de patroon direct bij de opleiding be
trokken. 
De patroon moet nauwlettend toezien 
op de vorderingen van zijn leerling. Hij 
betrekt bem daartoe volledig in het ge� 
hele arbeidsprocn. De leerling is tevens 
verplicht de avondambachtsschool te be
zoeken. 
Een controleur welke over een uitgebrei
de kennis· beschikt heeft bovendien de 
zorg voor e.n het toezicht op de leerling. 
Na ten opleidingstijd van 2 jaren voor 

de leerling (zonder dagambachtsschool
opleiding na 3 jaren) moet er door de 
leerling een eenvoudig exdmen worden 
afgelegd. 

Gezel. 
De verdere opleiding in het ambachtverloopt dan verder in de richting op• leiding-gezel. 
De jonge leerling kan zich gaan bekwa•men voor het gezel-diploma. De wil tot verdere studie, interesse voorhet door hen gekozen beroep, doet vele jonge mensen besluiten zich voor te bereiden voor deze examenproef. 
Naargelang hun vooropleiding goed ofminder succesvol is verlopen, volgen zijeen 2 of 3-jarige opleiding. 
Deze gezellen-examens verheugen zichin een groeiende belangstelling. 
Zij zijn in het leven geroc·pen door deV.V.A. (Vereniging ter Veredeling vanhet Ambacht). Deze ver�niging heeftzich in haar zorg voor de verheffing van het ambacht belast met het stimu•leren van de vakontwikkeling, door mid•del o.a. van deze gezel-examens. 
Gedurende een week moet de candidaatgezel examen doen. 
In deze week maken zij onder ,iauwlet•tend toezicht van kundige meesters ver•schillende werkstukken. De candidaatwordt tevens getoetst op zijn praktischekennis en theoretische geschooldheid. Om dit examen te kunnen aflei,?genmoet men de leeftijd van 19 jaar be•reikt hebben. 
Voor het volgen van een opleiding ,•oorhet gezel-examen zijn er in diverse plaat•sen gezel-cursussen ingericht. 
Doorgaans zijn deze verhonden aan de Ambachtsscholen. In Boxtel belast JeNed. Kath. Schildersschool St. Lucaszich met de opleiding voor het gezel•examen voor het schildersvak. 

VOLGENDE WEEK1 DAG LATBRl 
In verband met de feestdag.• Heren He melvaart op Donder• dag 3 Mei, zal ons blad volgende weck '• Zaterdags ver1cbij� 



Luisterrijke H. Bloedprocessie 1951 
Het was dit jaar een 
zeer vroege Pasen 
en een zeer late 
lente: de natuur 
was in ,onze Noor• 
delijke streken vrij• 
wel nog dood, toen 
wij op plechtige 
wijze het feest van 
Christus' Verrijzenis 
hebben gevierd. 
Maar thans, mi wij 
het Pinksterfeest al 
dicht genaderd zijn, 
is het jonge leven 
toch overal uitge• 
bot. 
Na Pinksteren volgt 
zeer spoedig voor 
Boxtel een ander 
hoogtepunt van het 
Rodsdienstig leven, 
de H. Blb·edproces
sie, die volgens 
eeuwenoude, eer• 

biedwaardige traditie 
op Drievuldigheids
zondag door Box
tel's straten zal 
trekken. Wij moe· 
ten het ons even realiseren: Op 20 Mei 
al trekt de H. Bloedprocessie uit ! 
In 1949, ter gelegenheid van de viering 
van het :zilveren jubilé van de terugkeer 
van een der H. Bloeddoeken naar Box• 
tel, is het plan tot vernieuwing der H. 
Bloedprocessie, voor een beduidend ge• 

• deelte uitgevoerd. Het vorig jaar kon·
. den enige nieuwe groepen worden inge

schakeld; toen mocht de Boxtelse om• 
megang het sluitstuk :zijn van het Dio• 
cesaan Eucharistisch Congres dat in die 
dagen hier plaats had; de hoge waarde 
van de processie werd nog benadrukt 
door de persoonlijke deelneming van 
onze beminde bisschip, Mgr. Mutsaerts, 
onze beminde bisschop, Mgr. Mutsaerts, 
die achter het Allerheiligste voort• 

Uitbreiding der H. Bloedprocessie. 
De plannen om de H. Bloedprocessie in 
de middeleeuwse luister te herstellen om 
haar ·tegelijkertijd een vrome manifesta• 
tie te doen zijn van godsdienstzin ea 
dankbaarheid, tot stichting van inge:ze· 
tene en vreemdeling, :zullen ook dit jaar 
verder worden nagestreefd. 
De kunstenaar Lucas van Hoek, die ge• 
heel de nieuwe processie heeft ontwor• 
pen, heeft als uitbreiding voor dit jaar 
een hoofdgroep geprojecteerd, die aan• 
�eduid kan worden :ils "De terug• 
komst der verspieders uit het Beloofde 
Land". Nijvere vrouwenhanden zijn al 
weken lang bezig om de nieuwe costu
mes te maken. 

Jo:zui! en Kaleb met de 
druiventros. 

Om de zin van d.e nieuwe hoofdgroep 
-die in verschillende gedeelten is te
onderscheiden - te begrijpen, is het
weUicht dien5tig di: . _oud-testaJ]lentische
rteschiedenlS vàn 'de -Verspieders en de
druiventros in de herinnnering terug te
roepen.
Toen Mozes de Israëlieten uit Egypte
had weggevoerd, naderde men Kades,
de laatste grote rustplaats voor de gren• 
:zen van Kanaän, het beloofde land.
Mozes :zond twaalf verspieders uit, uit
elke stam één aanvoerder; uit de stam 
Juda ging Kaleb; uit de stam van
Ephraïm werd Jozui! uitgezonden. Waar-

. s<ahijnlijk was het in de maanden Juli en
Augustus dat :zij in Kanaän hun verken• 
ningstocht ondernamen. Zij doorkruis• 
ten het beloofde land in alle richtingen 
en brachten de bewijzen van Kanaäns 
vruchtbaarheid met zich mee: granaat
appels, vijgen en aan een stok, door twee 
mannen gedragen, een formidabele drui
ventros.
Natuurlijk brachten :zij ook berichten
mee, maar deze berustten niet geheel
op eigen ervaring, maar voor een deel
op de fantastische verhalen van de in
heemse bevolking des lands. De mensen 
:zouden er :zo groot :zijn als reuzen. De 
muren van de vestingen zouden reiken
tot aan de hemel. Door deze vertelsels 
werd het volk bang, men begon te mor•
ren en opstandig te worden, omdat mea 
dacht dat Jahwe hen in Kanaän in het
verderf zou voeren.
Vergeefs probeerden Jozuë en Kaleb de
mensen te bemoedigen. Zij wezen het
volk op Gods almacht, die hen zou bij
staan bij de verovering van het land.
Zij toonden hen ook de schone vruch•
ten, die zij uit Kanaän hadden meege
voerd, om te bewijzen dat dit land in• 
derdaad van melk en honing overvloeit.
Alles was vergeefs: de Joden vreesden 
Kanaän en betreurden J:gypte. Zij had
den geen vertrouwen in Jahwe. Toen
was Hij dit weerbarstige volk moe:
Geen van de mannen, die Gods goedheid
vele malen hadden getart, zou het land
van Kanaän zien, uitgezonderd Jozuë
en Kaleb. 
Het Joodse volk heeft daarna nog acht• 
en-dertig jaar in de woestijn gezworven, 
vóór het opnieuw voor de grenzen van 
het beloofde land zou staan. 

De nieuwe groepen. 
In de nieuwe hoofdgroep wordt ons nu 
uitgebeeld: 
Jozuë en Kaleb, de druiventros torsend. 
Het zijn de met voorbeeldig Godsver• 
trouwen bezielde verspieders, verkondi
gl'rs van Gods gol'dheid. Zij zijn in 
fraaie klederen uitgedorst en torsl'n de 
hl'erlijke vruchten van het Beloofde 
Land. 
Jozuë en Kaleb worden omstuwd door 
mei�ies en jongens, die uiting gl'ven aan 
de vreugdl' van dl' kinderen des lichts 
om de vervulling v:in God's woord. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitaluitend voor &poedgevallen. 

Zondag 29 APRIL 

Dokter v. Groeningen 
Statlonetnat ao Tel. 484 

De prachtige druinntros uit het Beloof
de Land is van ouds een symbool van 
de H. Eucharistie: het edelste en ver
hevenste wat God aan het christenvolk 
kon geven. De vreugde der kinderen is 
onze oprechte blijdschap, onze dank• 
baarheid voor deze alles overtreffende 
Goddelijke gave. 
In de processie :zullen dan Jozui! en 

. Kaleb worden gevolgd door de tien an
dere verspieders en het volk, dat tegen 
Jahwe mort, Zijn goede gaven ver• 
smaadt en tegen Hem in opstand komt. 
Deze groep maakt ook met gebaren 
duidelijk, dat zij God's woord ver• 
smaadt, Zijn beloften wantrouwt en Zijn 
gl'boden in de wind slaat. In deze figu• 
ren wordt mede de moderne ongelovige 
mens weerspiegeld, die :zich van het 
Licht heeft afgekeerd of dit niet kent. 
De H. Bloedprocessie zal nog meer 
worden uitgebreid, waarover nog nadc• 
re mededelingen zullen. volgen. 

Oproep om steun en medewerking. 
Het spreekt vanzelf dat de H. Bloed
stichting bij voortduring haar :zorgen 
wijdt aan de verfraaiing en de verdie• 
ping der symboliek der processie. Haar 
zorgen :zijn echter voor een aanzienlijk 
gedeelte ook van materiële aard. 
De Stichting staat voor de taak een 
groots opgezet project in ten hoogste 
tien jaren te verwezenlijken. Dan moe• 
ter er elk jaar vele costumes worden 
gemaakt. 
Het eigenlijke maken dezer costumes 
baart de Stichting weliswaar weinig zor• 
gen, daar dit geschiedt door velt dames, 
die met onvolprezen ijver, belangeloos 
hun tijd en kundigheid hiervoor be· 
schikbaar stellen. 
Maar waarvoor de Stichting de steun 
.van de �ehele Boxtelse, �emeenst:hap 
nodig heeft is de aankoop van de stof
fen, waaruit de costumes moeten wor• 
den vervaardigd. 
De H. Bloedstichting vertrouwt, dat 
menigeen in deze weken, die ons nog 
van Drievuldigheids-Zondag scheiden, 
iets voor de uitbreiding en instandhou
ding der H. Bloedprocessie :zal willen 
afzonderen. Hiermede wordt èn een 
godsdienstig en een algemeen Boxtels 
belang gediend . 
Giften zullen gaarne in ontvangst wor• 
den genomen door de Heer Pieter 
Tielen, Thesaurier-Penningmeester van 
het H. Bloed Comité, Stationstraat 28. 
De binnengekomen bedragen worden in 
dit blad verantwoord. 

Veilig Verkeer 
BELANGRIJKE UITGAVE. 
Het "Verbond van Veilig Verkeer" is op 
het idee gekomen voor de weggebrui• 
kers el'n boekje samen te stellen, dat op 
een uitermate practische wijze het We• 
genverkeersregll'ment uiteen rafelt. Door 
een origineel handigheidje van dl' sa• 
ml'nstellers bevat deze uitgave-in-klap• 
permodel eigenlijk 2 boekjl's. . 
T l'n eerste is daar de "voorrangsstrip", 
die de regels van voorrang - in theorie 
en practijk het grote struikelblok - door 
middel van tckst en voorbceldl'n duide
lijk en overzichtl'lijk verklaart. 
Ten tweedl' krijgt U de "verkeersbor
denklapper", die, in overl'rnstemming 
mC't het nil'uwe Wl'genverkeersreglc• 
ment, alle geldige verkeershorden, 
-bakens en -lichten in de originl'le kll'u• 
ren, alsml'de de tekens van de vcrkecrs• 
politie bevat.
Wij durven deze uitgave eenieder aan· 
bevelen, in de overtuiging dat het bil 
een ruime verspreiding veel zal bijdra• 
gen tot het verkrijgen van een grotere
verkeersveiligheid.
1 �et boekjl' is in de boekhandel verkrijg
bur voor 75 cenL

Brabants land en volk, - in kleur en leven 
Khijntn)'. weer epnlea,w In 'tê -�,:, 
Vele passen nu eenmaal niet mttr ;f;Jt, 
het huidi;te- mensentype en hèt teaen
woordige · levensbeeld. Wél is hecz;iàlc 
de nieuwe ontspanningsmiddelen zov�J
mogelijk te vormen naar de eigen Ke• 
aardheid van ons volk, opdat oók • .uit 
onze ontspanning de Brabantse geest 
J,lijft spreken. 

De ontspanning van het 
plattelands volk in vroeger jaren. 
"Het is zonder meer duidelijk, dat wie 
over de levensvormen en gewoonten van 
het volk van Nederland wil spreken of 
schrijven, dat voor een groot deel in 
de verleden tijd :zal moeten doen. De 
meeste bestaan toch alleen nog maar 
als min of meer verminkte resten van 
wat zij eens waren. 
In steeds sneller vaart stroomt het wa
ter der grote stadscultuur over het plat• 
teland. Wat voor kort nog slechts kwel
water was, dat de boer nog niet over 
de klompen kwam, is in de laatste jaren 
een dijkbreuk geworden, een overstro• 
ming, die de plattelander met zijn huis 
en haard en al de :zijnen dreigt te ver
zwelgen." 
Aan deze woorden van Dr. P. W. J. v. 
d. Berg moesten wij onwilll'keurig den•
ken toen we in gedachten teruggingen 
naar de ontspanning van vroeger, m1ar
de Zondag :zoals die een mensenleeftijd
terug door de plattelandsbevolking be
leefd werd: natuurlijker, eenvoudiger
en toch niet minder spontaan dan nu.
Ge :zult begrijpen, dat de boer, die zes 
dagen gewerkt had van "d'n lichte tot 
·d'n donkere", wel behoefte had aan de
zevende dag met :zijn rust en ontspan
ning. Daar het vee hem echter ook op 
deze dag bond aan zijn bedrijf, speelde
het ontspanningsleven zich toen groten•
deels af in de nabijheid van huis en hof. 
En aangezien de boerenbevolking in die 
dagen nog een nummeriek overwicht 
had in onze Brabantse plattelandsdor• 
pen werd deze levcnstrek veelal ook
door de andere bevolkingsgroepen over
genomen. Hoe sterk de buurtgemeen• 
schap hierdoor bevorderd werd blijkt be
halve uit de burcn:zorg bij geboorte, hu
welijk en overlijden ook duidelijk uit de 
eensgezindheid waarmee men soms de
ontspanning zocht. Kende Boxtel bijv.
niet zijn buurtkermissen op Heult, Zand
vliet en Lennisheuvel, waar een snoep
en een viskraampjc, benevens een gele
genheid tot koekslaan de buurtschappen 
een eenvoudig vermaak van enkele uren 
verschaften? 
De ontspanning was, met enige uitzon•
deringen als de Staatsiedagen van 't
Guld of een andere Corporatie, beperkt 
tot de Zondagen, doch voor een ander 
doel dan het bijwonen van de Zondags
mis was uitgaan in de voormiddag niet 
gebruikelijk. 
De Zondagsplicht ging vóór alles! Was 
de vroegmis druk bezocht, ook de hoog
mis trok jong en oud in drommen ter
kerke, voorzover de gezinstaak dat al• 
thans toeliet. Zo kwamen "de boerinnen"
veelal naar de vroegmis, doch woonden 
de durskes en het mansvolk bij voor•
keur de "lèste" bij.
Na de Mis groepten de boeren voor het
raadhuis samen, waar door de "sik"

vanaf het bordes dè "gebooi'' werden 
afgelezen, die later in het huishouden 
nog eens druk werden besproken. Dèze 
gebooi. hadden in die tijd' zo'n opval
lend gróte belangstelling, omdat het 
krantenwezen nog !liet zo sterk ontwik
kèld was en de mensen tóch gaarne op· 
de hoogte bleven van de Burgerlijke 
Stand, Verkopingen enz. 
Ondertussen hadden de meeste dan wel 
dorst gekregen en daarop· rekende de 
kastelein, want hij had tegen die tijd 
:zijn bufret al vol ouwe klares met sui
ker staan. 
Het bier vond men toen trouwens ook 
al best, wat af te leiden is uit de vele 
bierbrouwerijen in het Brabantse I elk 
dorp had er minstens een. Dit is voor 
het Noorden 'ns aanleiding géweest om 
het Zuiden af te schilderen als een los
bandige dronkenmànsbende. Men dacht 
er echter niet aan, dat één k:ipit:ile 
brouwerij uit het Noorden meer produ
ceerde dan 100 van onze dorpsbrouwe
rijkes. Wat het ook zij, de gezelligheid 
in de café's was er op het middaguur 
niet minder gezellig om. Er werd gepraat, 
gehandeld en gekocht, dat het soms 
wel eens op een dorps-beurs ging lijken. 
En dat ging dan met een gemoedelijk
heid en een humor, zoals men die tegen• 
woordig met de lantaarn moet gaan 
zoeken. 
Ja, het mag gezegd worden dat de men
sen- toen origineler en humoristischer 
waren dan nu, wat te begrijpen is als 
,nen bedenkt, dat men voor het ver• 
maak toe11 voornamelijk op zich zelf 
was aangewezen, terwijl men het nu voor 
een paar kwartjes op het toneel, op het 
witte doek, in de danszàlen en andere 
gelegenheden kan vinden. In de namid-

• dag verzamelden de leden van het Guld
zich onder de schutsboom, terwijl de
mannen van de hand- en kruisboogschut
tcrijen de mouwen • dan ook· eens op-
stroopten. • 
En van verre hoorde men op die tijd al
het geluid van het beugelspel, dat voor• 
al bij de jonge boeren zeer in trek was. 
De meest bezadigde typen maakten • met 
de vrouwen een wandeling door het veld
om de stand der gewassen eens· te be
praten, terwijl weer anderen met de bu
ren samenkwamen om "steentje te ket• 
sen" of ,1schrèpke te steken" (wat door 
:zeer eerbiedwaardige mensen toen al
als een gokspel werd beschouwd en ver-
oordeeld).
's Avonds vonden de buurterijen plaats
en daarbij kon men het volk in :zijn
grootste gemoedelijkheid aantreffen. Be
halve de jonge boeren dan, die op deze 
buurtavonden hun grote levensplannen 
smeedden...... Zij hadden dan de
,,schon klompen aan! 
Zo ging dan het Brabantse volk in een• 
voud en natuurlijkheid door het leven 
van de Zondag. Het is natuurlijk nutte
loos te trachten deze oude vormen van
vermaak (hoc romantisch ze ook mogen

!!� ..... 
-k "En er is geen club in het· Zuide�, 
die M.E.P. ooit kan verslaan, 't :zal niet 
gáááán ...... !" Ja lezers, nu de voetbali. 
Iers niet voor een Boxtels sportkasn\.

_ pioenschap hebben w�ten .. te z9rgm, 
ging M.E.P. maar op het fluweel zitten. 
En Zondag veroverden zè" zelfs • een 
plaatsje in de promotieklasse, bravol 
* De welpen en de verkenners van à
St. Petrusparochie herdachten • Zondall ·
de dag waarop 12½ jaar geledéll
het St. Paulus Jeugdhuis in de Nieuw�
straat :zijn poorten opende. In eèn ka�
kelbonte feeststoet deden ze van dé ber
denking ook "konde" aan • de andere
,,dûrpsen". i< Om even naar de Westè�
lijke kant van onze plaats ovet • tè
waaien: op de Kalksheuvel i s  het weer
een bedrijvigheid van belang, nu dw
enkele flinke . woningcomplexen gaan
verrijzen. Het aanzien zal er danig ver� 
anderen * Als de architecten hier ma 
ook maar niet het stuntje uithalen_ oin 
de brievenbussen zo onmogdijk�laäg in 
de deuren te laten aanbrengen .. Postbö
de's met rheumatische kwaaltjes wordto 
daar nu eenmaal liels over! * Wan
neer meri nog een eindje verder n,aar • de 
Roond afzakt kan men ook furieus wór
den over de vernielingen, die • er • :zijn 
aangericht onder • 9e pas • «eplante 
boompjes. Dat is duur kwajongensw-erk, 
maar, ..... * ...... Maar nu toch eerst 
een vrediger bericht uit deze contreim 
Welnu, het lang geleden gènomen be
sluit om ook op de Roond een wijkkapef 
te bouwen is bij de daar wonende' boie• 
ren geen moment uit de ited;ich'ten ge
raakt. De plannen :zijn nu zelfs al • fa 
een ;zover gevorderd stadium, dat· bin
nenkort gebouwd :zal • kunnen wor_d�n; 
waarmee de jongens van de arnbachts• 
school een behoorlijk studieobject zul. 
Jen krijgen. * Als het :zover :zal zijn, 
dat we het al in :zijn fraaie vormen_ kun
nen gaan bewonderen, dienen we toch 
rekening te houden met de machtige 
veranderingen, die het wegen.net daar 
heeft onaérgaan. De ruilvèrkavelin,r 
,,Spoordonk'.' plaatst de toevallige be;. 
zoeker daar tegenover een geheel n'ieuw 
stukje Boxtel. En maar "óóóch !" roeP,_en 
en maar zoeken! * Maar ach, we gaan 
met de tijd mee en die gaat snel. Vra;i11 
dat liever aan de bestuurder van die 
bromfiets, welke Zondag j.l., ,,in de 
bocht" op de fiets van een jongedame 
losknetterde. Wat kleerscheuren, danige 
materiële schade aan beide kanten en 
Boxtel deed weer niee aan het· reusach• 
tige optelsommetje van bro.mfiets·onge--
lukken. -. • • -·· J 

VERLOOFD: 
RIET VAN ERP 

Te koop: een toom biggen bij 
A. de Rooij, Vorst 21b.

Te koop: dekrijpe zeugjes en' '.Bièt{[z}a'd'ati: � -�1iM� 
driftvarkcns. Th. Bekkers, ie, voor Maandag, Woensdag 

en Vorst 5. en Donderdag. Te bevragen1 
JAN WAGEMAKERS 

Gelegenheid tot feliciteren van 

Een toom beste biggen bij J. 
de Laat, Langen berg IS. Keurige kinderwagen z.g.a.n. 

en damesfiets te koop. Ko, Te koop: een wasmachine. Te 

Molenstraat 19. 

2.30-4 uur. 
Boxtel, 6 Mei 1951. 

Te koop: een toom beste big- nijnshoolsedreef 3. bevragen, Rechterstraat 72. 
gen bij Wed. M. van de San• 

Jacqueline E. A. M. van Saaante 
Wed. vaa Karel v. d. Ven 

en 
Willem A. M. Bos 

Wedr. yan Wilha v. Bragt 
geven kennis van hun voorge
nomen huwelijk, op Donder
dag 17 Mei a.s. in de Kathe
drale Basiliek van St. Jan te 

Den Bosch, om 10,30 uur. 
Boxtel, Stationstraat 82 
A'dam, Ceintuurbaan 2551. 

April 1951. 
Adres van de dag: 
Plebanie, Choorstr. 1 's Bosch. 
Toekomstig adres: 
Ceintuurbaan 2551, A'dam-Z. 
··············-············ • • 
: Op Zaterdag 5 Mei hopen: 
: onze dierbare ouders : 
: HENDRIKUS SCHALKX: 
: en : 
: FRANCISCA v. GEFFEN t 
: hun 25-jarigc l'Chtvercni• t 

: ging te herdenken. Dat : 
: God hen nog lang moge ! 
: sparen is de wens van : 
• •
: Hun dankbare kinderen. : 
: Ten Brinkstraat 11, Boxtel : • •

......... 

Wa.sserij 
GEZOCHT In Boxtel of omge
ving voor het verwerken van 
f 200, - à f 300, - aan ge
zinswassen per week. Brieven 
1mder no. 34, Molenstraat 19. 

Een Nema Best alwagen 

de, Luisel 8. 

Ik heb een herenfiets laten 
staan. Wie verschaft inlich
tingen? Tevens een paar 
zwarte glacé handschoenen 
verloren. Inlichtingen: Molen
straat 19. 

,.Wie kust de Mummie? ..... . 
Dame gevraagd, die bereid is 
de tot leven gewekte mummie 
Amenhotep te kussen. Eén kus 
is voldoende. Leeftijd niet ho
ger dan 65 jaar. Zij die over 
een goed figuur en knap uiter
lijk beschikken, genieten de 
voorkeur. Gegadigden gelie
ven zich te melden op I en 3 
Mei a.s. aan de Toneelzalen 
"Riche" en "Orion", 's avonds 
na 7 uur. Geheimhouding ver• 
zekerd. 
Te koop: een toom beste big
gen bij M. Timmermans, Mijl
straat 36, Boxtel. 

T koop: een v. Delfts' Kin
derwagen, zonder gebreken. 
Te bevragen: v .Hugopoth
straat 2. 

Een partij gericfhout bij Tho
mas Willems, v. Saln,straat 13. 

Te koop: fietsen, fototoestel
len, polshorloges en dames 
boodschappentassen. Op af
betalingscondities. H. van 
Woensel, Pastoor Erasstr. 7. 

Te koop: een z.g.a.n. kinder
wagen, Engels model. Bevr. 
Molenstraat 19. 

Te koop: een partij schapen
mest en 4 driftvarkens. Dort
mans, Heult 4. 

TE KOOP Te koop gevraagd: mutserd 
(gesloten), in goede staat. of brandhout. J. de Regt, Oir
Laadvermogen 750 kg, 2 cy- schotseweg 18. 
linder, benzineverbruik 1 - 10. ---------
Te bevragen: Molenstraat 19. Te koop gevraagd: mahonie

B ij mijn vertrek naar Austra
lië roep ik alll' vrienden 

en bekenden een hartelijk 
vaarwel toe. 

PIET ELTINK 

Te koop: een ruime werk- of 
bergplaats, pl.m. 6 x 4. Te 
bezichtigen op Molenstraat 88, 
A. H. ten Bras. 

Gevraagd: Nette R.K. Dienst• 
bode tl'gl'n I Juni. Adres: 
Ml'vr. v. d. Ligt, Grote Beemd 
t (nabij Kasteel Stapelen). 

houten stoelen, ronde tafel, 
ladekastje en andere ouder
wetse meubelen en snuisterij
en, petroleumlamp, vazen, ko
per, tin. Br. No. 21, Molen• 
straat 19. 

Te koop: een varken V.DL., 
14 weken drachtig, keuze uit 
2, zware biggen en een maal
kalf, • Vermulst, Mijlstraat 64. 

Te koop: Benzinemotor met 
cirkelzaagmachine in goede 
staat. Wed. H. v. Uden, Klein• 
dcrliempde 3, Boxtel. 

Te koop gevraagd: een net Te koop: 1000 kg eetaardap-' 
Burgerwoonhuis. Adres bevra- pelen ()Jselster). P. Smits, 
gen: Molenstraat 19. Selissen, Boxtel. 

Te koop gevraagd: oude 
slachtkippen en slachtduiven, 
tegen hoge prijs. Koks, Molen
straat 37, Boxtel. 

Luxe auto's, zonder chauffeur, 
15 cent per km, benzine in
begrepen. J. J. Ketelaars, 
Liempde. 

Gevraagd in klein gezin te 
's Hertogenbosch, een net R.K. 
Meisje voor dag of dag en 
nacht. Goede behandeling en 
goed loon. Brieven onder nr. 
22, bureau van dit blad. 

Te koop: een toom beste biR
gcn N.L., waaronder gemerkt 
bij J. Megens, Esschebaan 1'. 

Een werkster gevraagd voor 3 
dagen per weck. J. Beks, Rech- Te koop: vccvoedcrkctel (met 
terstraat 62. deksel) inhoud 100 liter. Beks, 

Rechterstraat 62. • . 
Een net Meisje gevraagd voor 
halve dagen. Adres bevragen Te koop: kuikcnren. Tonger� 
bureau van dit blad. sestraat 8. 

Extra weekreclame 

Vrijdall en Zaterdag 27 en 28 Aprll 

Rundsbraadvlees à f 1,80 per 1
/2 kg,

De Slagers van Boxtel. 

Wegens v e r h u i z i n g is onze zaak 
Molen•traat 88 vanaf Maandag tot en 
met Woensdagmorgen g e s I o t e n. 

Onze nieuwe zaak 

in ·de Clarissenstraat 11 
blJ de Markt (voorheen Bosscl-ieweg) 

wordt geopend Woensdagmiddag 2 Mei, 
om 2 uur n.m. 

A. H. TEN BRAS. 

Nette aankomendejongen 
gevraagd, leeftijd 15-16 jaar. Aanmelden: 

Fabriek Wasserij "Oen Dries" - BoJfel 

Van Geel's Metaalwarenfabriek � Boxtel 
vraagt enige 

Nette Leerjongens 
van 16 à 17 jaar. 
Aanmelden : Kantoor Prins Hendrikstraat 24: 

.. 



Opleving in de Boxtelse Melk-oorlog. 
Crote activiteit In  de voorste linies. 

De naam "me:k-oorba" behoeft zijn be
staansrecht beslist niet alleen te baseren 
op de prlkkelina der sensatiezinnen, want 
fn het conf:ict tussen De Kempen en de 
Boxte'.se zelfstandige melkslijters zijn 
álle factoren aanwezig, die ook een 
wérkelijke oorloa kenme1 ken. 
Zo Is er een tamelijk onbelangrijke aan
leidlna en een des te ernstiger oorzaak, 

• een onverhoedse aanval van de over
macht en een a:oot verlies van de min
derheid. Ter completerln,i Is er dan ook 
noa de dranit tot onderhandelen, waar
toe door de In het nauw 11edreven par
tij zelfs een heuse "commissie van over
leg" in het leven werd geroepen. 

Met reden kan dus gesproken worden 
over een oorlog. 'n Oorlog, die veler 
belan,istelling geboeid houdt omdat het 
hier gaat tussen een overmachtig orgaan 
als De Kempen, uit Eindhoven, en 1 1  
zelfstandige melksli jters uit Boxtel ( 1  
uit Liempde), die door het gerezen con
flict momenteel het zout in de pap niet 

_ meer kunnen verdienen. Om aan de be
staande nood een einde te maken werd 
vorige week in Hotel Theuwkens een 

_ protestvergadering belegd door de Coöp. 
Sliiters Central_e voor N.-Brabant en 
Limburg, waarbij behalve de gedupeerde 
slijters ook .de besturen der landelijke 
federaties aanwe:z:ig waren. Alvorens de 
itehouden besprekingen en de genomen 
besluiten te releveren, zullen wij U -
aan de hand van de op deze vergadering 
aan het licht gebrachte bijzonderheden 
- een zo duidelijk mogelijk beeld schet
sen van deze onmeedogepde concurren
tiestrijd, deze z.g. ,,melk-oorlog". 

_ Er broeide Iets .. , ..... 
Een jaar of drie geleden werd aan de 
periode vàn peis en vree in de Boxtelse 
melkwereld plotseling een einde gemaakt 
door een klein briefje ,dat in de fabriek 
was opgeplakt en waarin de zelfstandige 
slijters te verstaan werd gegeven dat zij 
- .,wegens verbouwing" - van De 
Hoop geen melk meer_ konden betrek
ken, Zo werd de Hoop heel even de 
wanhoop voor onze melkboeren. Heel 
even _ maar, want dank zij _  voorzitter 
Kool kon men een contract afsluiten met 
de Helvoirtse Zuivelfabriek, waardoor 
men ·n_og bijtiids uit deze eerste impasse 
�eraakte. Ofschoon toen alles weer zijn 
normale gang ging, bleef het briefje van 
Dir. Verhoeven 'n "teken aan de wand", 
_een waarschuwing tegen De Kem
�n, het orgaan dat.. zich intussen ont· 
fermd had over Zuivelfabriek De Hoop. 
Dez� eerste waarschuwing werd nog ge• 
volgd door een tweede uit Liempde. 
_ Daar _ werd enige tij!,_! - geleden door De 
Kempen de melkleverantie aan de enige 

aldaar gevestigde slijter plotseling stop 
gezet. De slijter was nog naar een op
lossing aan het zoeken, toen wagens 
van l)e Kempen de bediening van zijn 
klanten reeds trachtten over te nemen. 
Ook dit kwaad kon nog bezworen wor
den, maar de bedoeling van De Kem
pen was nóg duidelijker geworden. En 
alsof een en ander nog niet genoeg 
kwaad bloed had gezet, zo werd op de 
12e Maart j .l . door De Kempen de melk
prijs van 20 op 17 cent gebracht. Om 
hun klanten niet te verliezen moesten 
de Boxtelse melkslijters wel "mee" met 
deze moordende concurrentie-maatregel, 
welke de winst verkleinde tot zeggen en 
schrijven 1 (één) cent per liter. 
Het was zonneklaar, dat dit offer niet 
lani;c gebracht zou kunnen worden en 
daarom zocht men ook in allerijl naar 
een oplossing ,waardoor onze melkhan
delaren desnoods voorlopig het hoofd 
boven de melk zouden kunnen houden. 
Alle pogingen om contact op te nemen 

. met De Kempen hadden echter geen 
resultaat;  men gaf gewoonweg niet thuis. 
Zelfs een poging tot bemiddeling van 
de adviseur der R.K. Federatie werd 
botweg de kop ingedrukt en Directeur 
Verhoeven deed zijn toezegging aan de 
C.S.C., om te onderhandelen, niet ge
stand. 
Toen tenslotte bekend gemaakt werd, 
dat De Kempen met de afhandelinR van 

• de kwestie Boxtel persé wilde wachten, 
totdat het bestuur van de C.S.C. zou 
hebben toegegeven aan de (onredelijke !) 
eisen in een contract voor de E;indho
vense zelfstandige slijters ,toen was het 
duidelijk dat de kopstukken van De 
Kempen alles in het werk stelden om 
het geval op de lange baan te schuiven. 
Zulks om een gemakkelijk te raden re
den. 

Scherp protest en doordacht beslalt. 
Ofschoon de C.S.C. al dadelijk naar best 
vermogen was bijgesproni;ien in de steeds 
stij�ende nood van de betreffende melk
slijters, kon het toch niet lang meer du
ren of het loodje zou gelegd moeten 
worden. Daarom werd er vorige week 
een protestverRadering gehouden, waar
op bovenstaande wrange geschiedenis 
nog eens van a tot z ontleed werd. De 
Voorzitter der Coöp. Slijters Centrale 
kwam daarbij tot de conclusie, dat het 
hier een zeer ernstige aanslag op het 
zelfstandige bestaan van 'n 1 1 -tal slijters 
gold. Hij vroeg daarom de morele en zo
nodig ook de financiële steun van de lan
delijke federaties. Daar de besturen van 
deze federaties wel spijkers met kop• 
pen wilde slaan, maar daarbij het ijs van 
één nacht vreesden, werd de ontwikke
ling van het geschil nog eens tot in -de 
finesses onder de loupe genomen. Daar• 

bij werd de door de Boxtelse slijters p:e
voerde tactiek zeer openhartig bespro
ken, maar de mening over De Kempen 
werd evenmin onder stoelen of banken 
gestoken. Koste wat het koste diende 
het zelfstandige bestaan van deze klei
ne groep beveiligd te worden tegen 
de onredelijke concurrentiestrijd van de 
f!rote tegenstander, zo was de mening 
van de vele sprekers, die zich tenslotte 
accoord verklaarden met het voorstel 
van de voorzitter der algemene federatie 
(het overkoepelende orgaan van de vier 
landelijke federaties) om een commissie 
van overleg te volmachtigen besprekin
J?en te gaan voeren met De Kempen. 
Deze commissie bestaat nu uit het 
hoofdbestuur van het landelijke over
koepelende orgaan, benevens een afge
vaardigde van de C.S.C. en een Boxtel
se slijter, met name de heer v. d. Wey
de uit de Stationstraat. Onder voorzit
terschap van de heer Heuft uit Amster
dam zal deze commissie dan contact op 
moeten nemen met De Kempen en in 
onderling overleg tot een redelijke 
overeenkomst ,:?eraken. De eerste ont
moeting zal wellicht reeds plaats gevon
den hebben, waarbij we dan maar van 
harte hopen, dat De Kempen tot beter 
inzicht is gebracht en dat de zelfstandi
ge slijters uit hun miserabele dwangpo
sitie verlost zijn. 
Mochten de besprekingen geen succes 
opleveren, dan zullen verdere stappen 
ondernomen worden en kunnen de melk
slijters rekenen op de financiële onder
steuning uit een op te richten strijd
fonds. 

Rij wandeling naar Park o f
naar eider< neemt men 

OKAY-ROOMIJS 
Een droom van room. 

Volop verkrijgbaar vanaf 10 et. 
Choco•Ys . . . . . 20 ct. 

't A N K E R 

Hij zat er . . . . . 
De deurwaarder hield de deurknop In 
de hand want het liep vlot vanmor111en. 
,,Petrus Marinus Hend: ikus van Schin
deren" riep hij met zijn mond aan de 
gangkant van de deur . .,Is niet versche
nen", voegde hiJ er aan toe met zijn 
mand naar het zaaltje. ,,Verstek" zei de 
rechter . .,Vijf en twintfli gulden of tien 
dagen" vroeg de officier. ,,Conform. 
Volgende zaak" deed de politierechter. 
De deurwaarder richtte zijn mond weer 
naar de kant van de gang. Daarmee was 
de zaak Van Schinderen de wereld uit 
om voortaan nog slechts een stoffig le
ven te leiden In de archieven van het 
Gerechtsgebouw. 

Zo kan een romance in deze wereld in 
de modder vastlopen. Pietje Leurkens, 
het fatotem van de fa. van Schinderen, 
koloniale waren en comistibles, had 
kennis gekregen aan Greet die voor 
luttele penningen per week de kinderen 
van de slager nu en dan uit la;it . . . Kin
derverzorgster" had ze als haar beroep 
opgegeven aan Pietje, de loopjongen. 

Secretaris van de directie v;,n Van 
Schinderen" had die onmiddellijk ,:e
troefd. Daar was het bij gebleven. Pietje 
zag Greet niet als die achter de wastob
be de bloederige jassen van de slager 
stond uit te spoelen ; Greet zag Pietje 
niet als die boodschappen voor de fa. 
Van Schinderen deed. Alleen 's avonds, 
in hun zondagse plunje, dan waren ze 
de kinderverzorgster en de secretaris 
van de directie. 
Dat ging allemaal vlot tot Greet op het 
onzalige idee kwam haar Pietje eens op 
te bellen. 't Was wel een beetje lastig, 
want de fa. Van Schinderen had meer 
dan e ennummer. Maar achter het bo
venste stond "directie". 
Dat moest ze natuurlijk hebben. Ze 
draaide, het hoofd een beetje scheef en 
het punteje van de tong iets uit de 
mond. Even later rinkelde de telefoon 
op het monumentale schri jfbureau van 
de heer Petrus Marinus Hendrikus van 
Schinderen, koloniale waren en come
stibles. Deze zat net plaatjes te kijken 
in het strandnummer van een geïllu
streerd weekblad. 
,,Hallo . . . . . .  " deed de heer Van Schin
deren gepresseerd. 

Ben ji j  daar schat?" vroef!l een aardige 
�tem aan de andere kant van de lijn. 
De heer P. M. H. van Schinderen had 
zoiets nog nooit uit zijn telefoon horen 
komen. Hij nam de hoorn van zijn oor 
en keek er eens in. Er was niets bij
zonders aan te zien. 
,,Hoe zegt u?" vroeg hij wat onzeker. 
,.Ben jij daar schat?" herhaalde de stern. 
De directie keek in de spiegel. Een wat 
papperig man zal? hem meewarig aan. 
Met de vingertoppen streek hij langs 
de walletjes onder zijn ogen en over 
zijn glanzende schedel. Maar komaan, 
is het hebben van walletjes onder de 
ogen een beletsel om "schat" te worden 
genoemd? Bestaat er een speciaal men
sentype dat "schat" is? Bestaat er een 
standaard-schat 7 
Hij vermande zich dus en zei minzaam 
,,Ja". 
"Zeg, hoor's" ging de aangename stem 
verder. ,,Ik heb je net Rezocht. Als ik 
die deur in ga waar Directie op staat, 
zit jij daar dan?" 
,,Jjjjaa" antwoordde de heer Van Schin
deren naar waarheid, ,,daar zit ik". 
,,Ooooch · Piet ! Wat leuk ! Ik kom di
rect" zei de stem uitgelaten. De tele
foon kraakte en de verbinding was ver• 
broken, hoewel de heer Van Schinderen 
nog wel iets op het hart had. Hij schud-

de wat met de hoorn maar dat hielp 
niet. Tenslotte legde hij de telefoon 
maar neer. 
Even zat hij in gepeinzen verzonken 
achter zijn bureau. Toen schrok hij op. 
Piet, had ze gezegd. Hij herinnerde het 
zich duidelijk. Piet. Maar voor de drom
mel, wat kon . . .  
Gehaast begon h i j  het geïllustreerde 
weekblad in een la te frommelen. Jach
tig haalde hij wat lege enveloppen uit 
de prullemand en verspreidde die over 
zijn bureau. Voor de spiegel trachtte 
hij  vergeefs e enpaar rimoels weg te 
strijken. Meteen ging de deur behoed
zaam open. Een blond permanentje 
kwam om de kier kijken. ,,0, pardon . . ... 
zei ze. 
De heer Van Schinderen keerde zich 
om en deed een volslagen mislukte po• 
ging om beminnilijk te glimlachen. Hij 
bracht het niet verder dan tot een af
zichtelijke grijns. ,,Zoekt u iets?" vroeg 
hij. 
,.Ja ... eh . . .  ik zocht Piet". 
"Maar ik heet beslist Piet, hoor" deed 
de heer Van Sc_hjpderen leuk. 
.,Jamaar ik zoe�Piet, de secretaris,_ 
Piet Leurkens . . .  " 
"Piet Leurkens? 0, die !" Beangstigend 
snel verdween de glans der beminnelijk
heid. De directie, voorheen zo opgewekt, 
zag er plotseling uit als een slecht ge
verfd zomerjurkje dat in enkele secon• 
den verschoten is. 
"Nee, die is hier niet" ging hij bars 
verder. , ,En valt u ons hier alsjeblieft 
niet lastig. Het gaat niet aan dat aller
lei vreemden ons hier maar in ons werk 
komen storen !" 
Het permanentie vredween. Even later 
had Pietje Leurkens een onderhoud met 
de directie. Hii kreeg een. draai om zijn 
oren en ontslag. Het laatste giniz niet 
door, want wij leven in een goed ge
organiseerd land, waar iemand niet zo 
maar ontslagen kan worden. Daarom i, 
Pietje nu overgeplaatst naar het pakhuis 
in de Havenstraat ,V{ant de directie wil 
hem niet meer zien. 's Avonds haalt 
Greet hem daar op. Giebelend om die 
vergissing. En boven, op het directie
kantoor, zit meneer Petrus Marinus Hen
drikus Van Schinderen, koloniale waren 
en comestibles. Hij kijkt plaatjes achter 
zijn groot schrijfbureau en moppert over 
die f 25,- boete voor een doodgewone 
oorvijg. 

Wut u w.d  .... 
Adverteren in ons blad 
is de b este r e c l a m e! 

v Á RKENSFOKKERS - �""'""'"'
"""""""''""·"''"""'""''"'"'"""''"'""""'"''"""''"" "'"'"""'""'"''"""""""""'""� R.K. N ijwerheidsschool voor Box te I e·ó Omstreken R u IME so R TERING_ . 

�- BOXTEL en omstreken ;
_
=_· Door deze deel -1� U mede, dat ik 

:;.
·
:· PRINS BERNHARDSTRAAT 18. Dames,, Heren:: en Kindersçhoenen bezoekt de grote . mijn zaak heb overgedaan aan de Heer 

�vi.rkens ,�ringfokdäg; j �;,:; :�t�::;:::�:;tr::.te��
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en 

f Aanmelding van nieuwe leerlingen Alleenverkoop van AVANG-Scboenen, kwaJiteitsmerk,
,;i;-i;, _e" Ç.Y; van 21 plaatse- � Wed. H. Verberne-v� Oirschot van t tot I l  Mei a.s. op alle werkdagen van 9 - 1'.2 uur, ,v,

ed. E. 
v. Gr1

·
ensvenlijke afdelingen,: welke gehou- • van 13,30 - 16.30 uur en van 19.00 - 2.00 uur. W 1 

clcn _ wordt te. BOXTEL op t a.s. Zaterdag Heropening f Voor toelating komen in aanmerking zij ,  die 6 klassen der 
" MAANDAG 30 APRIL � . Café Verberne � lagere school hebben doorlopen en op 1 September a.s. ten 

op het • terr,eln • bij H. Megciis, � t minste 1 2  jaar en 8 maanden oud zijn. 
Esscbe Baan. Opening to uur ! Door deze deel ik mede de zaak van wijlell � Aanmeldingsformulieren worden op verzoek ook toegezonden. 
v.m. Inzendingen 125 hpkken. � Hendrik Verberne•v. Oirschot te hebben f Opleiding voor de beroepen : Timmeren, Meubelmaken, 

Nog steeds Schoonmaak 
� overgenomen, en vertrouwd op Uwe Î Metselen, Stucadoren, Smeden- en Machine-bankwerken. 
i gewaardeerde cl•ndizie. l' Aanvang nieuwe cursus : - 1 September a.s. 

dus ook 

oud papier 
··•• Z a t e rdag komen de 
Bóxtelie K.àjott�rs weer huis 
aan h "is oud p.1pier ophalen 
- Leg het klaar 1 .

U helpt daarmee Uw eigen 
Arbeidersjeugd. 

Deze week 

in ' 't ANKER
T��gworsi 32 cl. 100 gr, 
tU•rw-st • 29 ,. ,. ,. _ 
Vette Kaas 24 ,. ,. n 
Grote goecllcope Eieren 
Vq6°Mar9arlne 

52 et. 250 gr. 
Met 10 eslr■ •••••• 
par 500 •••"'· 

C. de Jong-van Kempen
v. Hornstr■■t 1 2

Acco1111tltat1kaatoor na 
- H. CUPPEN 

UI I lllller1. lt■Ntlt••· f, .lCGHlflltl 
UI :  le■f Hl l11111111ca111111t11 

Den Bosch 
W11 lere■••r1�1traam, Tel. 1010 
llo•tel 
Prins lerda"straat 32, Tel. 61%

BOEKHOUDINGEN en 
::, .BElASTI NQ�KEN 

Men. B. Clercx 
Ct..riasenstra•t 37, vraagt 
EEN NET MEISJE 

pl. m. 16 jaar 

i i 
� Beleefd aanbevelend, f 

1 L. v. d. Wassenberg-de Jo!'g t 
•1•f!l'llll !l ll1111111 1111111111!11111' 1111!11 111, 1 1•111·111 •11111111 1 •11111 111 11r11·u11111•111 • 11 111111•111111111 1i111111111111111 t11 1•11• 

-NOURYCI D-Poeder
tegen hoofdonreln en insecten 
in blikken doos • . . . • 1 0,85 

NOURYCID•Hoofdwatèr 
spedaa_l tegen neten, flesje • 1 0,80 

Drogisterij "oe Molenn

R ECHTERSTRAAT. 

Vo or  Communiefoto's 
zijn wij geopend 

op Donderdag 3 Mei (Hemelvaartsdag) 
van 1 0  tot 5 uur. 

FOTO-ATELIER EN FOTOHANDEL 

JOS. W. DE KONING. 
Pastoor Erasstr•at 10 

Bezoekt de 2e grote 

Ronde va n Rooij 
o p  Zondag 29 April a.s.

Deelname door Nederlands beste renners, o.a. : Dekkera, 
Roka, v. Oeu, v. d. V ,ort, enz. Zie raambiljetten. 

Aanv. Nieuwelingen 1 uur. Amateurs 3 uur, 
Ruim 200 deelnemers, 

,Als U gaat trouwen 
neem dan Uw Bruidabouquet 
van let u er speciaal op !• 

Bl - • • ,,DE ANJER"'fftt telefoon nummer oemenm.agaZlJn 
-voor de Horlogerie Breukelaeatraat 110, Boxtel , ij'- Yöinaf hedfo . vraagt prijs 

444 - -
� . -A-- -_ VI· - .k Luxe Autoverhu u r
.a . . . v. er en -

Juwelier __ Horloger M. v. d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 26�
- Jb'uluttaat 10 . .  -. - Ook voor Trouwpartljèn • en Dooprljden

* 

Speciale aanbieding voor . 

:J<oniH(IÛ-tnedaq, en � 
ORANJE SLAGROOM SOEZEN . 20 et. 

1 6  ,, A BRIKOZEN VLAATJES 
WAFELS . . • • • •  
WITTE EIERKOEKEN • 
GELE EIERKOEKEN 

• 10 ., 
10 " 
10 " 

À. o. d . .At.eijden Past. Erasstraat 
BOXTEL • Telefoon 3,t 

* * O RION * * 

Fanfare "St. Arnoldus' ' 
geeft op Zondag 29 April 

om half acht 

Concert met Toneel 
Entrée f 1,00 en  f 0,75

Plaatsbespreken na de Hoogmis in "Orion" 

· gauw er op af!
Het Snoepje van de Week 

• is weer zo lekke, en zo leuk.
Iedere week bij f. 4.- aan De Gruyter
art,kelen een zakje lekkers met een 
lcind,rverrassing �oor slechts 10 cenl 

CLARISSENSTRAAT 9 

, . Kaas volvet 2 5 ct. 1 ó O gr. 
Deze week als reclame !& 
Kabeljauw filets 68 et. 500 gr, .-:. 
Verder alle soorteo vis eo ku1 ,. • 

v o s  .. ,' 
•

St■tlonstr 44 • Tel. 527 

• 

dJe flTIIPI•• In 
de kranten over 

Domme Daan! Maar 
Linke Leen. die ltee.lr wel 

rdtals bijeen overbemd .lrocbt. 
Dat overhemd moest gesan• 
lorilleerd zijn, want bij •ist (uil ervaring. boort} 
dat NJII nau• boord helemaal geen grapje waa 

En als U dot óók hebt ondervonden. 
dan weten wij. dat wij U hier iets bieden. 
waar U plezier van hebt 

Want dil prachtioe,ellen OVER 
HEMD met vast boord. van 
GESANFORI SEERDE STOF. 
waar U overal 1 12.50 of meer 
voor betaalt. koopt U 

��;;; �o���•��� 9. 75 
VerltrllQboar in grijs. bleu ot crème 
En doasbe . . . . .  U moet ei met de 
Pinksteren IOCb -..orgd � 

� 

I V� 
%11du Z.Ubinder• Ln • Z.tl.

. 
De onoinele LuckJ treutvrle 
-U.O ZeUbioden • prochnqe 
ruil- • •� voor J.91 
' . ,. 

.,._ lnlrodUClie der An.nloanle, 
IDOde: orlon �o. effen en leao 
._, btaoadel voardallg 3.11

1t Is weer . . . .  

IN DEN OOIEVAAR 

.._ 



r", , I�ts heerli]ks 111
0·Als· het· t••t over: ·Zaden· of 'Bl�ëmèn:· ' 

Steeds hoort qe dan v. Zoqc:ket n<)ên\èn '. 
' '  ' :· Wij beginnen Záterdag 28 April ' , ., ;, .• µiet tie ,,�rkoop van GRATIS KO-OP.UUR NIEUWS J ! 

NASI·· GORENG DE GELUKKIGE BEZITTERS (STERS) VAN DE UITGEREIKTE 
- - .. 

TE GOEO-SONNEN KUNNEN DEZE BESTEDEN VAN 1 28 APRIL t'm 12 MEI A.S. e�KROEPOEK 
Eetsalon "Ba 111 bi" f F.JWITtEVEEN-BOXTEL 1 RIDDER v. CUYKSTRAAT 13 

NU VLUG SPAR. 
ZEGELS SPAREN 

En wr■tlo 1 
DAM KR,JG1 U 6UlDENS 
VóOR DE PINKSTUDAGEN U KOOPT VOOR 1 6UlLEN, 
U KRIIGT 20 SPARZEGEI S 

80et., 62et., 50ct. 
15 SMA�EN 

... 1 0% Voordeel 

VOOR DE SLA: 

Slasaus 95 et. 
Azijn 24, 39 et. 
Maronnaise 85 et. 

. . . . 10% Voordeel 

per 100 gram : 
Tutti-Frutti 36 et 
Rozijnen 25, 24 et 
Pruimen 30, 2 2 et 
Krenten 22 et 

.... 10% voordeel 

oer 100 gram . 
Vanille Sprits 28 et 
Bitter�o•kjes 25 et 
Soecula•• 22 et 
Marie 20 et 
Frou-Frou 33 et 

0 .h ·d TT m te ont ou en ..... .

• VOOR EEN VLOTTE MODIEUZE MANTEL ... .• VOOR EEN LEUK FLEURIG JAPONNETJE ... .• VOOR EEN FLATTEUSE ROK .... • VOOR EEN SPORTIEVE BLOUSE .... 
NAAR ......... . 

F. J. WITTEVEEN 
BOXTEL 

ZIET ONZE ETALAGE ZIET ONZE ETALAGE 

• Accoµnt"nt�b�r�êPtµ

KNECHTEN 
\tEGHEL 

Bo��houding1 

bel�stingzaken 

Elke Vrijda11 l l-l 1'ur zitdH 
,n Café H, VA� ROOJJ, 
tegenover Jl. H11tl,(erk. 

'Met Uw pijnlijke yoeten 
�AAR 

Jo v. Grlnsvén-,. Summeren 
MARKT15 

llediscb &edipl. Yaetmzargster 
Ook aan hul• te enlb1eden 

H.H Landbouwers!
Uit voorraad leverbaar alle
soorten Gras• en Klavertaden Bietenzaad en Zaaimais 
F• Gebrs. van Oers, 

BREUKELSESTRAA T 112 

éoêkfrándel Ti �l�H; St�ionstraat Zi� sp�ciale • �tal�ge ., 1 �,:: .� : f;-"' . ; 

onz� voor ',il :,��î 

Communiè-Ge,chenken ,· 
�- � i:.1 

", ' .'.I 

; * ·.,1'. ·: _, \ 

. ' 

1 

HerlnneringsplàatJes voor ,I• Earste H. C:o�n'iqnÎ� 
kunnen "og tl.dlg geieverd worden. 

• ',r 

" -
,, 

leveren ·;_) Vanaf héden wij u l . ' l 

ALLÉ FOTO.ARTIKf:LEN-·• 
Ca,nt!tá's, Rolfilms,· 'i' ., 

o.a. 

Albums, enz. ' 

Ook FllmproJectle-Apparatell ! 
Uw films worden donr on1 vakluiàdl. 
ontw ltkeld en afgedrukt. 

FOTO-ATELIER EN FOTOHANDEL 

Jos. W. de Koning 
Pastoor Er••••r••• 10 
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GLASGORDIJNEN°:., 
U kunt nu profiteren van een zeer �

� C' •• • •• .x"

grote sortering, tegen uiterst lage prijzèn. @.t' 
ET AMINE in wit en ecru �-90 cm bre,d per mtr 1,45 - 2,35 - 1,65 - 1,20 •îr' •
�!�,�?:. ::;,7;� J,;;•�1;;�•;:��• - 1,SO J) 
90 cm breed per mtr 2,75 - 4,75 - 6,25 - 2,50
ALLOVERNET sterke kwaliteiten wit en ecru per mtr 2,75 - 3,75 - 3,25 - 2,30 @0 �� RANDGORDIJN 140 cm hoog 

�i: • mooi geborduurd per meter 12,50 - 7,75
�� AFGEPASTE GORDIJNEN . �-

, 0 
� -.:- 90 x 200 cm per stuk 6,75 - 12,90 - 9,75 - 5,95 -t{§.? 

� 

·�IJ:
''
;d?-, 

•• 9 • .,c.-·��.�' . .. �-r l.:�' �. ... . . . ISi., * .. �f

Varia 23 et 
.... fO0fo voordeel Maak Uw huis gezellig 

,-r 100 grom: 
Drups �5 et 
Tollee's 27 et 
1 um· Turn 26 et 
Schuim 26 et 
Melk-Carame ls 28 et 
Pepermunt pèr rol 1 7 cl 
Vruchtenrol 10 et 

.... 10% voordeel 

KOFFIE 
.,Land van Belorte" 

••l 39 '. P••••v•I• 
tlus , 10 '/o woordHI 

OOK THEE 
.,land •an Belof'.e" 

tOJ/o •oordHt In . par&e9ela 

met eens over het quan1urn 
De prQs was qeweld1g. goed• 
koper konden we ons mei 
voorstellen. maar hel aanrol 
nee. dal waa ze1ts vooc ons 
Ie veel 
• • • • • • • • 
Daar stappen toevallig een 
paar colleqa·s uil andere 
plaarsen binnen We pralen 
even en kopen mei elkaar 
de hele sonenn,;i rongena· 
kledlfl9. 

Dank i:fl dit geluJt.lrige toeval kun
nen wif U nu voor U• jongen• 
PLUSf"OURCOSTUME:S aanbieden, 
i:o uitslelrend van kwaliteit. maar 
l•vena legen zo•a /age prijs, dar we 
U wettelijlt. geen hoop mogea gevea 
'8 de komende �d YGWdeügu Ie 
llLIIMII jiapea. 

't Is weer ...
,,IN DEN OOIEVAAR'' 

. l 

met OLIEMEULEN'S 

VERF EN BEHANG! 

1 
Ook voor grote maten 

slaagt U bij Witteveen 1 

Witteveen heeft tm speciale af deling 
voor grolt maten ingericht. Thans 
kunt U kiezen uit een bijzonder geva
rieerde en 11itgebre.dt collectit mantels 
in de maten 44 1/m )2, 

Voor de spiegels in deze afdeling 
zult U ontdek:S:en hoe vlot en ele 
gant een grote maat van Witteveen 
ook U zal kleden! 

De pasvorm van elk model zal Uw 
stoutste verwachtingen overtreffen! 
Ook wat betreft de keuze der 
stuffen wordt aan al Uw wensen 
voldaan. U zult er o.a. prachtige 
kamgarens vinden, naast zuiver 
wollen georgettea en �harmelaioes. 

Rechtestraat. SO I Eindhoven 

.....

:. 

1 

Kwaliteit co afwerking no bij
zondere klasse, welke zo ken
merkend is voor Witttvefn. Ptijites.: / 98,75 • f 125.-/ 145.- .. J 159 .•/ 175.- • / 198.• 

' . .. ·-,~- L 1 
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RANDMARQUISETTE 
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fraaie randjes k._.~~ 
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Vrijdag 4 Mei a.s. Nationale Herdenkingsavond 
NEEMT ALLEN DEEL 

AAN DE STILLE TOCHT. 
Vanaf 20 uur: 2 minuten stilte. 

Vrijdag, 4 Mei aanstaande zal wederom 
de Nationale Herdenkingsavond plaats 
vinden waarbij herdacht zullen worden 
de militairen van de Nederlandse strijd
krachten, de zeelieden, de verzetsstrij
ders, 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 R_e_vallen dan wel als 
Nederlander of als Nederlands onder
daan ten gevolge van tegen hen gerichte 
vijandelijke actie zijn omgekomen. 
Door de Commissie Nationale Herden
king werden, teneinde de herdenking zo
veel mogelijk uniform te doen zijn, richt
lijnen verstrekt. 
Van des avonds 18 uur af zullen van 
alle openbare gebouwen • en particuliere 
woningen de vlaggen halfstok worden 
gehangen. 
Te 19.30 uur zal eenieder kunnen deel
nemen aan een "stille tocht", die voor 
wat Boxtel betreft zal vertrekken vanaf 
het Gemeentehuis en via Markt, Kruis
straat, Rechterstraat, Stationstraat, Breu
kelsestraat (tot aan de winkel van de 
Heer Pieter van den Brandt), Baronie
straat, zal leiden naar de R.K. Begraaf
plaats van de Parochie van het H. Hart. 
Wij verzoeken alle ingezetenen, indien 
enigszins mogelijk ,aan deze tocht te 
willen deelnemen en daarbij volkomen 
stilzwijgen in acht te nemen. 

De Rode Kruis Campagne 
Bij de voorbereiding van de campagne 
voor het Rode Kruis wordt gerekend op 
inschakeling van vele actieve mede
werkers. 
Na de succesvolle werving van donors 
voor de bloedtransfusiedienst wordt nu 
de inzameling voorbereid. 
Het is de bedoeling de propaganda heel 
omvangrijk te voeren, en voor ieder on
derdeel ervan de geschikte personen te 
zoeken. 
Zo zal hedenavond in de zaal van ho
tel "Riche" een bijeenkomst worden ge
houden van personen, die de leiding 
zullen krijgen bij de inzameling, die ein
de Mei wordt gehouden. 
Vervolgens zullen deze, na geïnstrueerd 
te zijn omtrent hun taak, weer mede
werkers vragen voor de bewerking van 
de verschillende buurten. 
De campagne voor het Rode Kruis heeft 
evenwel een veelzijdiger bedoeling dan 
het inzamelen van geld. Bij ons volk 
moet eveneens een meer blijvende waar
<ternttrwarden opgew:ekt voor ·de vredes-
taak van het Rode Kruis. 
Deze taak, die, zoals reeds uit de bloed
transfusiedienst blijkt, een veelomvatten
de is, houdt ook een constante paraat
heid in voor hulp bij onverhoopte ram
pen of massale ongelukken, zoals wij die 
in het verleden zo menigmaal over ge
W.!;$ten van ons land zagen komen. 
Om die blijvende waardering op te wek
ken en te bevestigen wordt er ook aan 
gedacht de jeugd bij de een of andere 
vorm van propaganda te betrekken. 
Aan de jeugd toch is de toekomst met 
alle vernieuwing, zoals die zich in aller
lei opzicht voltrekt. 
Als straks een beroep zal worden ge
daan op de hoofden der scholen en on
derwijzers om de leiding te nemen in 
het propaganda-werk der jeugd, dan 
wordt ook op hunne medewerking ge
rekend. 

SPORT-NIEUWS 
M.E.P. promoveert !

Mep-Tegelen 5-2. 
Tegelen reeds voor de rust geslagen. 

Toen de Boxtelse kampioenen Zondag 
in de laatste promotiekamp gingen rus
ten, was de spanning reeds verdwenen. 
Want door een razend begintempo en 
sluitende combinaties werd Tegelen in 
de eerste helft reeds volkomen over
speeld en moest de doelman der gasten 
door toedoen van Van Oerle, Smits en 
De Rooy liefst 5 maal de bal uit zijn 
doel halen. 
Hèt4verwonderde dan ook niemand, dat 
Mep. het na de vele vermoeiende com
petitie- en promotiewedstrijden, in de 
tweede helft onbewust heel wat kalmer 
ging doen, waardoor de Tegelensen los 
konden komen en de achterstand met 
twee doelpunten wisten te verkleinen. 
Toen er echter nog een theoretisch ge
vaar voor het wegvallen van de Mep
voorsprong ging b�staan, nam Mep de 
laatste 10-minuten het heft weer in han
den en het Tegelense doel ontkwam 
toen nog enige malen .ternauwernood 
aan een doorboring. Het bleef echter 
5-2 en daarmee bereikte Mep royaal
de eerste plaats in deze promotiecompe
titie, zodat Boxtel volgend seizoen een
vertegenwoordiger heeft in de hockey
promètieklasse.
Voorwaar een schitterend competitie
jaar voor Mep 1.
Mep 2 - Raci113 Oub Eindhoven 1 - 0.
Het tweede herenelftal speelde een
voorwedstrijd tegen Racing I uit Eind
hoven. In deze wedstrijd, die op een be
hoorlijk peil stond, was Mep doorgaans
in de meerderheid.
Nadat de rust met blanke stand was in
gegaan, scoorde Mep in• het laatste ge
deelte van de wedstrijd verdiend het
enige doelpunt.
Programma voor a.1. Zondag. 
Zondag a.s. zal Mep met een dames
en •,herenteam deelnemen aan de hockey
dag welke te Oisterwijk wordt georga
niseerd door de Hockeyclub Hoco. 

Wij verzoeken ook degenen, die zoals 
vorige jaren, langs de weg de stoet be
zien, te willen bedenken, dat deze tocht 
bedoelt te zijn een laatste hulde aan 
onze gevallenen en zich ook in die geest 
te gedragen. 
Van 19.45 uur af tot even voor 20 uur 
zullen de klokken van alle kerken lui
den. 
Van precies 20 uur af zal op het Kerk
hof gedurende twee. minuten volkomen 
stilte in acht worden genomen. 
Eenieder wordt verzocht deze stilte, 
waar hij zich - ook bevindt, in acht te 
willen nemen. Zoals bekend zullen ook 
de Nederlandse Spoorwegen in deze 
geest handelen en om 20 uur gedurende 
twee minuten alle treinverkeer onder
breken. 
Op het Kerkhof zal door de Burgemees
ter een krans worden gelegd op de gra
ven der aldaar nog rustende geallieerde 
militairen, terwijl ook van gemeentewege 
op de graven der Boxtelse gesneuvelden, 
begraven op de Kerkhoven der Parochie 
St .Petrus en St. Lambertus (Gemonde) 
bloemen gelegd zullen worden. 
Tenslotte moge worde11 medegedeeld, 
dat de familieleden van gesneuvelden 
zich voor het deelnemen aan de Stille 
Tocht behoren te bevinden op het troit
toir vóór het Gemeentehuis. 
Zij zullen dan een bijzondere plaats aan 
het hoofd van de stoet kunnen innemen. 
Van 18 uur af zullen geen openbare 
vermakelijkheden worden gehouden en 
zullen alle verkooplokaliteiten zijn ge
sloten. 

SCHOOL VOETBALCOMPETITIE. 
Voor de derde maal gaan de lagere 
scholen van Boxtel zich met elkaar me
ten op 't voetbalveld. Ook de school 
van St. Michiels-Gestel doet dit jaar 
mee. Er wordt een volledige competitie 
gespeeld. 
De uitslagen van de Woensdag ge
speelde wedstrijden: 
Franciscusschool-Aloysiusschool 12-0 
Paulusschool-Petrusschool 2-1 
St. Michielsgestel-Theresiaschool 6-0 
Het programma voor Woensdag 2 Mei 
luidt: 
Petrusschool-Franciscusschool 
Theresiaschool-Paulusschool 
Aloysiusschool-St. Michiels Gestel. 

VOORRONDE 
OM DE MOORMANBEKER 

3 Mei (Hemelvaartsdag) op het 
0.D.C.-terrein te Boxtel.

Aan de afdeling Noord-Brabant van de 
K.N.V.B. is dit jaar de organisatie opge
dragen van de voorronde 'Om de Moor
manwisselbeker. Het bestuur van de af
deling Noord-Brabant liet voor het spe
len van deze voorronde, waaraan behal
ve Noord-Brabant, ook Limburg en 
Utrecht deelnemen, het oog vallen op 
het prachtige O.D.C.-terrein. Hierop zal 
dan een halve competitie worden ge
speeld, waarvoor de volgende regeling is 
vastgesteld. 
Van 12.,-13 uur de wedstrijd A tegen B. 

• Van 14-15 uur wedstrijd C tegen ver
liezer A-B. Spelen A en B gelijk dan
wordt gespeeld C tegen A.
Van 16-17 uur : Winnaar A-B tegen
C. Spelen A en B in de eerste wedstrijd
gelijk dan wordt gespeeld C tegen B. De
partijen zullen door loting, die in de
cantine van O.D.C. zal plaats vinden,
worden aangewezen.
Alle wedstrijden duren 2 x 30 minuten.
Mochten de 3 partijen gelijk eindigen
dan zal in onderling overleg eventueel
door het nemen van strafschoppen het
eindresultaat worden bepaald.
De wedstrijden om de Moormanbeker
dateren al van 1908. �erst werd er ge
speeld om de z.g. Begeerkrans, maar
later stelde de toenmalige Voorzitter
van de federatie van Erkende Bonden,
de Heer Moorman, een beker beschik
baar. Vandaar de Moormanwisselbeker. 
Aan deze voorronde nemen alle afdelin
gen over het gehele land deel en deze 
zijn in vijf groepen verdeel9 t.w. 
Groep A: Groningen, Drente Friesland, 

Zwolle. 
Groep 8: Twente, Gelderland, Arnhem, 

Nijmegen. 
Groep C: N. Holland, Haarlem, Am

sterdam, Leiden. 
Groep D: Gouda, Den Haag, Rotterdam, 

Dordrecht. 
Groep E: Utrecht, Limburg, Noord-

Brabant. 
Na een en ander volgt een tussenronde 
voor de winnaars van de groepen B en 
E, waardoor er vier groepwinnaars over
blijven, die om de Beker spelen. 
De afdeling Noord-Brabant won een
maal de Beker, terwijl de Afd. Amster
dam momenteel de bekerhoudster is. 
Begrijpelijk zijn er, alvorens men tot de 
vaststelling van een vertegenwoordigend 
elftal is gekomen, verschillende selectie
wedstrijden gespeeld, zodat op sterke 
teams gerekend mag worden. 
Moge goed weer deze voor Boxtel onge
kende sportwedstrijden begunstigen. 

K.S.V. ,,0.D.C." 

Het eerste elftal verloor Zaterdagavond 
in Vught van Zwaluw V.F.C. met 3-1. 
Werd er. in de eerste twintig minuten 
behoorlijk gespeeld en gingen de par
tijen toen gelijk op, nadien was de wed
strijd het aankijken niet meer waard, 
wat voor een groot deel zijn oorzaak 
vond in het ongeval dat speler Dekkers 
van O.D.C. overkwam, die zo ongeluk
kig kwam te vallen dat hij een sleutel
been brak. Wij wensen Jo een spoedig 
herstel toe. 
Het tweede elftal ging door met winnen 
en klopte Concordia 3 in Den Bosch met 
2-0.
H!!t program voor de promotie van het

2e elftal is thans bekend en ziet er als 
volgt uit: 
29 April: Dongen 2-lnternos 2 

O.D.C. 2-Brabantia 3
3 Me,: Brabantia 3-Don\T•'n 2 
6 Mei: lnternos 2-Brabantia 3 

Dongen 2-O.D.C. 2 
14 Mei: O.D.C. 2-lnternos 2 

Dongen 2-Brabantia 3 
20 Mei: O.D.C. 2-Dongen 2 

Brabantia 3-lnternos 2 
27 Mei: Brabantia 3-O.D.C. 2 
3 Juni: Internos 2-O.D.C. 2 

-o
Verdere mededelingen. 
14 Mei (2e Pinksterdag) speelt ook het 
eerste elftal van O.D.C. een thuiswed
strijd, waarvan de opbrengst bestemd is 
voor het comité "Viering Gouden Jubi
leum Parochie H. Hart". 
Vanwege de H. Bloedfeesten op Zondag 
20 Mei is getracht de wedstrijd O.D.C. 
2-Dongen 2 op Zaterdag 19 Mei te
doen spelen.
Wij maken er de Donateurs en leden
van O.D.C. op attent, dat bij de wed
strijden om de Moonnanbeker niemand
vrije toegang heeft. Er zijn voor deze 
wedstrijden speciale toegangsprijzen
vastgesteld.

-o
Programma voor a.s. Zondag: 

O.J.C.-O.D.C. 
O.D.C. 2-Brabantia 3 half 3

A.s. Zondag kunnen de voetballiefheb
bers genieten van een prachtwedstrijd
tussen O.D.C. Il en Brabantia 111, wel
ke wedstrijd de eerste is voor de pro
motie naar de reserve klasse. O.D.C. Il 
is ongeslagen kampioen geworden. Zou
den zij ook a.s. Zondag kunnen winnen?
Wij weten het niet, maar zeker is, dat 
hier een paar zeer goed getrainde ploe
gen tegen elkaar komen. O.D.C.-ers, 
goed aangepakt, de eerste klap is een
daalder waard.

O.D.C.-Junioren.
Wedstrijdprogramma voor deze week: 
Zaterdag: 
3 uur: Boxtel 7-O.D.C. 8 
4 uur: B.V.V. 16-O.D.C. 11 
4 uur: O.S.C. 6-O.D.C. 12 
Zondag: 
12 uur: O.D.C. 5-Boxtel 5 
12 uur: T.G.G. 4-O.D.C. 7 

K.S.V. ,,BOXTEL" 
Benauwde overwinning op O.J.C. 
Het heeft de rood-witters Zondag veel 
moeite gekost het bezoekende O.JC. 
beide punten afhandi_g te maken. Ge
makkelijk zou het gegaan zijn, als Boxtel 
reeds bij de start op temperatuur was 
geweest. Nu was het O.JC., dat bij de 
aanvang de lakens begon uit te delen. 
En dit nog wel op een wijze, die aan 
duidelijkheid niets te wensen overliet, 
want in luttele minuten hadden de Ros
malense gasten reeds twee maal het net 
weten te vinden. 
Ofschoon "Boxtel" na deze verontrus
tende O.JC.-successen haar oude vorm 
nog niet onmiddellijk wist te vinden, 
werden de rood-zwarten toch meer en 
meer .in de verdediging gedrongen, 
waarbij hun doel herhaalde malen in de 
kruitdamp verloren scheen 
Eenmaal meende men reeds een doel
punt te noteren, toen Boxtel van 
scheidsrechter Terbeek een strafschop 
mocht nemen, doch v. d. Laak schoot 
uit deze geheide kans juist naast. 
Het duurde toen nog tot even voor de 
rust, dat de gastheren de achterstand 
verkleinden. Bij een pass van links ge
raakte Boxtels debuterende middenvoor 
Th. v. Heesch, in duel met een der ach
terspelers, waarbij men de bal plotseling 
met een effectvolle draaiïng over de 
doellijn zag rollen. De reactie van de 

scheidsrechter hierop was vlugger dan 
die van de doelman en zo ging de rust 
in met 1-2. 
Was het spel voor de rust wat onsamen
hangend geweest in de gelederen van 
de thuisclub, na de rust werd geduren
de 20 minuten uitstekend voetbal ten 
beste gegeven, waarbij dan ook alle 
linies zich naar vermogen weerden. 
Voordat O.JC. vat had gekregen op het 
vlugge combinatiespel van Boxtel, had 
v. d. Plas met een goed doelpunt de 
stand reeds op gelijke voet gebracht.
Wie de zege op dat moment reeds toe
dacht aan de rood-witters, was te voor
barig, want plotseling raakte het tempo 
"dood" en kreeg Rosmalen haar laatste
kansen, die echter niet benut werden.
Wel ontstonden er enkele gevaarlijke
situaties voor het Boxtelse doel, doch 
keeper v. d. Heyden behoefde in zijn
eerste wedstrijd de verliezende goal niet
te "vissen". Dat lot was zijn collega aan
de overzijde beschoren, toen Boxtel met 
inzet van de laatste reserve-krachten een
kort maar fel offensief ontketende, dat
de O.J,C.-defensie op het beslissende
moment uit de goede positie rukte. Uit
een combinatie van de beide binnenspe
lers belandde de bal 2 min. voor het
einde bij de in schietpositie staande v. d. 
Laak, die met een hard schot een einde
maakte aan de Rosmalense illusie, in 
Boxtel nog een of meer kostbare winst
punten te vergaren.
Scheidsrechter Terbeek, die de met tem
perament gespeelde wedstrijd niet steeds
in handen had, moest na de wedstrijd
een protest in ontvangst nemen van
O.JC., dat bezwaar maakte tegen de
toekenning van Boxtels eerste goal. 
Hierbij zullen de O.J.C.-ers echter wel 
een nul op het request krijgen. 
De stand: 
Bladella 20 28 
Baardwijk 18 24 
Boxtel 19 23 
Schijndel 19 22 
W.S.C. 18 19 
O.D.C. 18 18 

OSS 19 18 
St. M. G. 19 15 
O.JC. 19 14 
Best V 19 14 
Mulo 19 13 

Boxtel 2 verrichtte "productief" werk 
door het bezoekende Vlijmen 2 met 9-1 
onder de voet te lopen. 
Het vierde elftal kon het in St. Oeden
rode niet tot winst brengen en verloor 
met 3-2. 
Programma voor a.s. Zondag: 

St. Michiels-Gestel-Boxtel 2 uur 
Boxtel 3-R.K.S.V.A. 3 1.20 uur 
Boxtel 4-R.K.S.V.A. 4 12 uur 

TENNISUITSLAGEN van 22 April j.l. 
Bergoss 111 - RB I 4 - 3 (Voorl. uitslag)
RB Il - De Pett. Il 3 - 5 

Bergoss III - RB 1.
Onder ideale weersomstandigheden is 
de eerste competiedag_ verlopen. 
Door het niet kunnen afspelen der par
tijen vermelden wij de voorlopige uit
slag. De herendubbel kon wegens het 
snel invallen der duisternis niet worden 
afgespeeld. Er moet nog een set gespeeld 
worden. 
Een feit is echter, dat geen der Boxtelse 
spelers de mindere van zijn tegenstan
der was. Immers de eerste set van elke 
partij was voor RB. Redenen voor het 
verliezen der volgende sets zijn o.a. on
voldoende wedstrijd-routine. De uitsla
gen der gespeelde partijen zijn: 
D.E. Mevr. Tiemstra-J. v. Haeren

4-6, 9-7, 13-11.
D.E. Mevr. Sutorius-J. v. Heertum

4-6, 3-6.
H.E. Tiemstra-L. Bordat 4-6, 5-7.
H.E. Falke-A. v. Nistelrooij 3-6,

7-5, 6-2.
D.D. Bergossdames-J. v. Haeren en 

A. Juhi,ns 4-6,6-3,6-1.
G.D. Bergossmixed-A. Jurriëns en L.

Bordat 4-6, 6-1, 6-3. 

Spionnage zonder romanthiek 
VEEL SPEURWERK GESCHIEDT NU 

BINNENSHUIS . ... 
In tijden van politieke spanning, bij oor
logsvoorbereidi�en en de uitvoering 
daarvan, de oorlog zelf, speelt de spion
na.gedienst een belangrijke rol. Wij kun
nen er dan ook zeker van zijn dat mo
menteel de werkloosheid onder spion
nen gering is. Alle landen sloven zich uit
om zoveel mogelijk gegevens te verkrij
gen over mogelijke vijanden. In vroeger
da.gen nam de romantiek daarbij een be
langrijke plaats in. Men huurde een 
spion of spionne, die veel relaties had 
en deze zorgden op zeer kleurrijke en 
fantastische wijze met behulp van liefde, 
geld en drank aan hun opdrachten te 
voldoen. 

De romantiek is verdwenen uit de spion
nage. Daarvoor in de plaats kwamen het 
zakelijk overleg, het raffinement en de 
list. Een vergissen of falen is onmogelijk. 
Het gevolg is onmiddellijk de dood voor 
de spion. 
Spionnen zijn tegenwoordig_ denkers met 
ongelooflijke scherpzinnigheid, terwijl 
hun fantasie te vergelijken is met het 
visioen van een profeet. Vanzelfsprekend 
spelen in dit bedrijf ook Amerika en 
Rusland de hoofdrol en geld noch tech
nische kennis of mensenlevens worden 
gespaard om een politieke of militaire 
puzzle te completeren. 
De moderne spionnagedienst werkt 
hoofdzakelijk binnenshuis achter een bu
reau. Slechts in laatste instantie wordt 
er hulp ingeroepen van de "buiten
dienst", die hoofdzakelijk uit gewone 
burgers bestaat, waarvan men nooit zou 
vermoeden dat zij gegevens verzamelen 
voor minder bevriende landen. Juist om
dat zij gewoon zijn en niet opvallen 
kiest men alledaagse figuren. 
De voor-arbeid geschiedt echter op een 
kantoor. Wil men bijvoorbeeld eens we
ten hoe een moderne onderzeeër wordt 
gebouwd, dan V/;!rzamelt men alle kran
tenberichten en tijdschriftartikelen, die 
over de nieuwste duikboten iets vertel
len. Het geringste of meest onbeduiden
de woordje of zinnetje is soms van grote 
betekenis. Ook boeken en vakbladen 
worden nauwkeurig bestudeerd. Aan de 
hand van de verzamelde gegevens tracht 
men als bij een legpuzzle een volledig 
beeld van het gevraagde te verkrijgen. 

Zo komt men al een eind op weg. 
De volgende stap is het uitvissen van de 
plaats waar het voorwerp der nieuws_gie
righeid gefabriceerd wordt. Dit is meest
al direct bekend met behulp van het ge· 
zantschap in het vreemde land. Dat ge
zantschap in den vreemde verleent alle 
medewerking. Het verzamelt kaarten, 
foto's en personeelslüsten van de be
trokken werkplaatsen. 
Is dit onvoldoende om het geheim te 
completeren, dan wordt er zorgvuldig 
nagegaan of er ook vrienden van het 
betrokken land onder het personeel te 
vinden zijn. Die vriendschap kan een 
gevolg zijn van politieke verwantschap, 
maar ook ontstaan zijn door afkomst of 
geboorte. Wanneer Amerika iets moet 
weten over een chemische reactie, die in 
een Nederlands bedrijf wordt toegepast, 
dan is het niet onmogelijk, dat bij dat 
bedrijf een arbeider werkt, die een Ame
rikaanse moeder heeft of iemand met 
veel Amerikaanse vrienden. Een onop
vallend persoon gaat dan met zo iemand 
praten. 

WEINIGEN WORDEN BETAALD 
Zo probeert men spelenderwijs achter de 
waarheid te komen. Eerst in allerhoog
ste nood, wanneer alle andere toegangs· 
wegen geblokkeerd zijn, zal men iemand 
voor zijn diensten gaan betalen. Zo'n 
gekochte spion kan n.l. voor iets meer 
geld weer door de tegenpartij worden 
teruggekocht. In zo'n geval zou men 
geen of zelfs valse inlichtingen krijgen, 
waardoor de nieuwsgierige mogendheid 
oo een dwaalspoor wordt gebracht. 
Indien er geen andere mogelijkheid be
staat om een geheim te benaderen, pro
beert men de beroepsspion in te schake
len door hem een baantje in het bedrijf 

.te bezorgen. Elke inlichtingendienst be
schikt over een keur van personen uit 
allerlei rang en stand, die de meest ver
schillende werkzaamheden kunnen ver
richten. 
Deze beroepsspionnen ontvangen een 
volledige opleiding. Zij worden dagen
lang getest door psychiaters. Elk mede
gevoel met anderen wordt hen afgeleerd. 
Men zoekt mensen met fabelachtige ge
heugens, die in korte tijd lange rappor· 
ten uit het hoofd kunnen leren. Zij krij
gen onderwijs in codes en leren het in
brekersvak tot in de finesses. Speciale 

G.D. Bergossmixed-J. v. Heertum en
A. v. Nistelrooij 2-6, 9-11.

H.D. Bergossheren-L. Bordat en A. v.
Nistelrooij 7-5, 2-6, afgebr. 

R-8 Il - De Pettelaer Il.
Zoals de algemene verwachting was is 
deze ontmoeting niet geeindigd in· een
overwinning voor ons tweede team. 
Maar we staan pas aan het begin van 
de competitie en alles is nog mogelijk. 
In alle partijen, welke in ons voordeel 
eindigden heeft Mevr. Verhoeven
Schaeffer haar aandeel gehad met haar 
resoluut en evenwichtig spel. Wij ver
wachten nog veel van haar in de ko
mende wedstrijden. Hier luiden de uit·
slagen: 
D.E. Mevr. Verhoeven-S.-F. Brinck

mann 6-2, 7-5. 
D.E. E. de Rooij-R. Geertzen 2-6,

0-6.
H.E. A. Verhoeven-A. Pijnenburg

1-6, 4-6.
H.E. G. v. d. Schoot-To. v. d. Dungen

5-6 3-6
D.D. Mevr'. Verh�even en E. de Rooij

Pett. dames 7-5. 
G.D. Mevr. /Verhoeven en G. v. d.

Schoot-Pett. • mixed 4-6, 6-4, 
6-3.

G.D. A. v. Etten en F. v. cl. Ligt
Pett. mixed 3-6, 5-7. 

H.D. A. Verhoeven en F. v. d. Ligt
Pett. heren 1-6, 1-6. 

Programma voor Zondag 29 April: 
R-B 1-Zaltbommelse Tv. 

B.T.C.-R-B II.

TAFEL TENNIS. 

De vorige Zondagen boekte Advance 
weer enkele prachtige successen. De 
heren R. Steinmann, J. v. Berkel en Fr. 
Leermakers waren uitgenodigd voor de 
Brabantse tienkamp, waarvan de twee 
laatsten als reserves. Aan deze tienkamp, 
die dit jaar in Breda werd gehouden, 
namen alleen de tien beste Brabantse 
spelers deel, die geselecteerd waren door 
de landelijke keuze-commissie. 
Richard Steinmann bewees dat hij nog 
steeds een van de grootste pretedenten 
is voor de Brabantse kampioenstitel, door 
als nummer een te eindigen met 8 ge
wonnen en een verloren partij, vooral 
zijn wedstrijd tegen de huidige Bra
bantse kampioen en Kampioen van Ne
derland res. Hoofdklasse, A Maas, was 
verrassend. Hij versloeg Maas met 
21-12, 19-21, 21-9.
Ook Fr. Leermakers toonde zich goed
thuis te voelen in dit millieu, en eindig
de als zesde met 4 gewonnen partijen. J.
van Berkel echter had zijn dag niet, hij
won een partij en verloor verder alles
eervol in drie eames.
Jl. Zondag speelde Advance vriend
schappelijk tegen Helmond. Er werden
20 partijen gespeeld, waarvan to door
Helmond en 10 door Advance werden
gewonnen.

DE GROTE RONDE VAN ROOY. 

In de wielersportkringen heeft de Rooyse 
ronde een goede naam verworven, niet 
alleen omdat de vor1ge wedstrijd zo 
keurig was verzorgd, doch ook omdat 
talrijke premies ervan getuigden, dat de 
Rooyse inwoners meeleefden en menige 
renner méér kon verwerven dan hij ver
wachtte. 
Het belooft ook nu weer een harde 
strijd te worden, want de bekende ren
ner Hansje Dekkers zal het gaan op
nemen tegen Roks, de titelhouder van 
het vorig jaar, die toen als grootste con
current Woudje Wagmans aan zijn wiel 
had hanger.. 
Voor verdere bijzonderheden zie men 
adv. in dit blad. 

afdelingen zorgen voor valse paspoorten, 
die niet van echte zijn te onderscheiden, 
getuigschriften en andere noodzakelijke 
papieren. 
In de jongste oorlog is het voorgekomen, 
dat Amerikanen door hun eigen troepen 
achter slot en grendel werden gezet om
dat men meende echte Duitse officie.ren 
te hebben gevangen. Pas na weken wer
den zij door hun werkgevers, de gehei
me dienst, verlost. 

OOK VOOR DE KRANT
De spionnagedienst is wel heel wat meer 
geperfectionneerd dan een eeuw gele
den. In die tijd stond men soms voor 
raadsels. In 1878 verwonderde Bismarck 
zich over de snelheid waarmee de gehei
men van een conferentie in Engeland 
terecht kwamen. De besprekingen waren 
zeer geheim en toch stonden ze elke 
volgende ochtend weer in de "Times". 
Wel had men opgemerkt dat de corres
pondent van dit blad elke dag dineerde 
in hetzelfde hotel, waar ook een hoog 
ambtenaar van het ministerie van bui
tenlandse zaken zijn maaltijd nuttigde. 
Men ging de bewegingen van de beide 
heren nauwkeurig na, maar niets wees 
erop, dat zij ook maar het geringste con
tact met elkaar hadden. Jaren later 
kwam men er achter hoe de journalist 
zijn inlichtingen kreeg. Het bleek dat de 
beide heren precies dezelfde hoeden 
droegen en ook dezelfde hoofdgrootte 
hadden. Bij het binnenkomen hing de 
journalist zijn hoed aan de kapstok, de 
ambtenaar hing de zijne steeds . links 
daarvan, maar bij het vertrek nam de 
reporter steeds de hoed van de ander 
mee. Onder de band van de hoed vond 
hij dan een volledig verslag van de con
ferentie, terwiil de ambtenaar elke dag 
een duits bankbiljet in de rechterhoed 
aantrof. 
In onze dagen zou men beide heren stel
lig niet rustig laten wandelen. De spion
nage is ingewikkeld en vraagt veel werk. 
Dat kan men ook in Nederland zien. 
Verschillende legaties en consulaten in 
Amsterdam en Den Haag hebben opval
lend veel personeel. Een klein land is 
erg geschikt voor een uitg�breid spion
nagenet. En wij houden er in Nederland 
niet van om iemands bewegingsvrijheid 
te beperken. 
De villa's van diplomaten en hun kanto
ren liggen zo rustig ,temidden van onze 
steden. Wat gebeurt daar binnen? 

A.G. 

-

.. 



Houdt Zondag 20 Mei a.s. 
H. Bloedprocessie, die om 4
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Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Se Zondag na Pasen. 29 April 1951. 
De H. Missen zijn om half 7, kwar� voor
8 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 wordt opgedrag�n 
voor het geestelijk en tijdelijk welz11_n 
der Parochie; kwart voor 8 gel. H. M�s 
voor Jacobus de Pijper; z.a. gel. H. Mts 
voor Marinus v. d. Sande; 9 uur gel. H. 
Mis ter ere van 0. L. Vr. van S!llarten; 
half 11 de Hoogmis, gez. H. Mts. . 
Vandaag gaat de 2e schaa\ voor de b1-
zondere noden van het Episcopaat, wel
ke ten zeerste in de milddadigheid van 
de gelovigen wordt aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen-
hoedje. d .. 
Maandag, Dinsdag en W oens ag. z11n
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 
trekken, waaronder de Litanie van_ Alle 
Heiligen wordt gezongen. D_e_ koristen,
de prefecten van de H. Familie, de le
den van de Mariacongregatie en de 
jeugdverenigingen en vooral de leden 
van R.K. Boerenbond, R.K. Jonge Boe
renstand en de Boerinnenbond worden 
verzocht zoveel mogelijk hieraan deel 
te nemen. . 
Deze week en gedurende de gehele Mei
maand is het iedere avond om 7 uur 
Lof m'et rozenhoedje, behalve Dond�r
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 dag de H. Mis bij te wonen. De 
H. Mis van kwart voor 8 voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de par. 
De gelovigen worden verzocht on�er de 
H Mis van kwart voor 8 en des middags 
o�der het Lof om 3 uur de plaatsen in 
het priesterkoor en vlak voor het Prie�
terkoor vrij te laten voor de communi
cantjes. 
Woensdag voor Hemelvaart zal er wor
den biechtgehoord des morgens onder 
de H.H. Missen en des avonds van 6 tot 
half 8. 
Vrijdag a.s. begint de noveen tot v?or
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. 
Deze week Woensdagavond begint de 
retraite voor de jeugd • en jongelui van 
14 tot en met 17 jaar. 
In verband met het Koninginnefeest op 
Maandag, wordt de retraite dus ver
plaatst naar Woensdag, Donderdag en 
Vrijdagavond. 
Voor de meisjes begint het Woensdag
avond om 7 uur in het Verenigingsge
bouw op de Burgakker. Voor de jon
gens begint het in het Verenigingsge
bouw om 8 uur. 
Wij sporen alle jongelui aan om ge
trouw en nauwgezet dit triduum mee te 
maken. 
Maandag 30 April is het de verjaardag 
van Hare Majesteit de Koningin. Om 
half 9 is een gezongen H. Mis, waarna 
het Te Deum gezongen zal worden. 
Zaterdag 5 Mei is het Nationale feest
dag. Om half 10 is er gezongen H. Mis 
voor een Bijzondere Intentie. 
Vrijdag is het te Vrijdag van de maand, 
om half 8 gel. H. Mis ter ere van het 
H. Hart van Jezus, waaronder algemene
H. Communie voor de leden van de
bond van het H. Hart.
Zaterdag is het te Zaterdag van de
maand en Priesterzaterdag.
MAANDAG: half 7 Processie en Litanie
in het Processiepark; kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor de Weleerw. Heer W. v.
Waalwijk; z. a. gel. H. Mis voor Adria
na v. Rumund-Ketelaars; half 8 gel. H.
Mis voor Martina Johanna Drijvers; z.a.
gel. jrgt. voor Adrianus v. d. Anker;
half 9 gef. gez. jrgt. voor Mgr. Joanna
Philibert Deppen, waarna Te Deum van
wege de Verjaardag van de Koningin.
Hedenavond om 7 uur plechtig Lof tot
opening van de maand Mei.
DINSDAG: half 7 Processie en Litanie
in het Processiepark; kwart voor 7 gez.
gef. jrgt. voor Joannes Servatius Dep
pen; z.a. gel. H. Mis voor Francisca v.
d. Meijden; half 8 gel. H. Mis voor Jo
hannes v. Oirschot; half 9 gel. H. Mis
voor Geertruda v. d. Schoot-v. d. Meij
den. Hedenavond om 7 uur Lof van
wege de Meimaand.
WOENSDAG: Verjaardag van de Bis
schopskeuze van onze Bisschop. Wij
verzoeken het gebed der gelovigen voor
Zijne Excellentie de Bisschop; half 7
Processie en Litanie in het Processie
park; kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor
Maria Catharina Deppen-Kouwenberg;
z.a. gel. H. Mis voor Johannes Jac. v.
Kempen; half 8 gel. H. Mis voor Petrus 
v. d. Velden; z.a. gel. H. Mis voor Se
bastianus v. Duren; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Wilhelmina Schellekens
v. d. Ven; half 9 gel. H. Mis voor Al
phens v. Vlerken en Jacques de zoon, 
Hedenavond gelegenheid om te biechten 
van 6 tot 8 uur. 
DONDERDAG: Hemelvaartsdag. Ver
plichte feestdag. De H. Missen als op
Zondag. De H. Mis van half 7 voor Ja
cobus de Pijper; de H. Mis van kwart 
voor 8 voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der parochie; z. a. gel. H. Mis 
voor Petronella v. d. Laak-v. d. Coeve-

ring. Onder de H. Mis 1 e Communie 
der kleinen. 
De gelovigen worden verzocht om onder 
de H. Mis van kwart vóór 8 en onder 
het Lof om 3 uur de plaatsen in het 
Priesterkoor en vlak voor het Priester
koor vrij te laten voor de communi
cantjes; 9 uur gel. H. Mis voor Elisa
beth Traa-Verhoeven; half 11 de Hoog
mis gez; mndst. voor Petrus v. d. Vel
den. Hedenmiddag om 3 uur Lof en 
plechtige kinderzegen. Om 7 uur is het
GEEN Lof. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de 
maand. Vandaag begint de Noveen voor
Pinksteren; kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Marcellus v. Boxtel; om half 8 gel. 
H. Mis ter ere van het H. Hart, waar
onder algemene H. Communie voor de
leden van de Bond van het H. Hart,
waarna oefening van eerherstel aan het
Goddelijk Hart van Jezus; z.a. gel. H.
Mis voor de jongens in het buitenland
v.w. Kath. Thuisfront; half 9 gel. H. Mis
voor een bizondere intentie voor eenl
zaligen dood. 
ZATERDAG: te Zaterdag van de 
Maand en Priester-Zaterdag. Vandaag 
Nationale Feestdag; kwart vóór 7 gel. 
mndst. voor Dina v. d. Brand-de Bever; 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het On
bevlekt Hart van Maria tot bekering der 
zondaars; z.a. gel. H. Mis voor Harrie 
v. d. Wetering; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Franciscus Mandos; half 9 
gel. H. Mis voor Henriëtte Witteveen
Schöne; om half 10 gez. H. Mis voor 
een b,zondere intent•e. 
Hedenmiddag gelegenheid om te biech
ten van 3 uur tot half 5 door de pa
rochiegeestelijkheid en van 5 uur tot 8 
uur door de Paters Capucijnen. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Jacobus Maria 
Venbruse geb. te Haps en won. te Eind
hoven (St. Joris) en Maria Johanna van 
der Sloot geb. en won. in deze paro
chie; Hubertus Johannes Schoenmakers 
geb. en won. te Boxtel (H. Hart) en 
Henrica Martina v. d. Pasch geb. te 
Liempde en won. in deze parochie, 
Gerardus Leonardus de Kort, geb. en 
won. te Vught (H. Petrus) en Adriana v. 
Kessel geb. te Kaatsheuvel en won. in 
deze parochie (2de afkondiging 3 Mei), 
waarvan heden de te afkondiging. 
Adrianus de Vroom, geb. en won. te 
Schijndel (Boschweg) en Adriana Maria 
Dankers, geb. en won. in deze par; 
Josephus Marinus Smit, geb. te Zeven
bergen en won. te Boxtel (H. Hart) en 
Wilhelmina Adriana Huyberts, geb. 
par. H. Hart en won. in deze parochie; 
Joannes Raaymakers uit Veghel en Ma
ria Eltink uit de par van het H. Hart, 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
Cornelus van Kempen, geb. en won. te 
St. Oedenrode (St. Martinus) en Anto
nia Maria van de Pas, geb. en won. in 
deze parochie; Antonius Kleijzen, geb. 
en gew. hebbende in deze parochie en 
Maria Catharina Scheepjens uit Den 
Bosch (St. Cathrien), 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. 

Vijfde Zondag na Pasen, 
29 April 1951. 

De eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk, de tweede voor de 
Bijzondere Noden. 
Vanavond is het om 7 uur Lof voor 
onze parochianen in het buitenland en 
voor het behoud van de vrede. Na het 
Lof is het Kruisweg voor hen wier na
men op het zielboek staan . 
MAANDAG is het des avonds om half 
8 Lof tot opening van de maand Mei. 
Verder is het gedurende de Meimaand 
iedere avond om half 8 Lof. Maandag, 
Woensdag en Vrijdag met volkszang, en 
iedere keer wordt na afloop gezamenlijk 
een Marialied gezongen. 
Men vergete dus zijn parochiebundel 
niet. Moge avond na avond blijken dat 
de Maria-devotie onder ons leeft. 
MAANDAG, DINSDAG, en WOENS
DAG zijn het de KRUISDAGEN. 
Na de HH. Missen wordt de litanie van 
Alle Heiligen gebeden voor de vruch
ten der aarde. De H. Communie wordt 
dan na de Consecratie uitgereikt. 
WOENSDAG is er gelegenheid om te 
biechten des morgens onder de HH. 
Missen en 's avonds van 6-8 uur. 
DONDERDAG is het HOOGFEEST 
van 's HEREN HEMEL VAART, ver
plicht te vieren als Zondag. De diensten 
in de Kerk en de Wijk-kapel zijn zoals 
op Zondag. 
Onder de H. Mis van 8 uur doen de 
kinderen hun Eerste H. Communie; en 
des middags is het om 3 uur Lof met 
zegen voor de kinderen. De gelovigen 
worden verzocht de twee eerste rijen 
groene stoelen vrij te laten voor de 
kinderen. 
De eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk, de tweede voor de 
bijzondere noden. 
VRIJDAG is het de eerste Vrijdag der 
maand. Des morgens om kwart voor 7 
pl. H. Mis ter ere van het H. Hart. Des 
avonds om half 8 Lof met toewijding. 
Des middags is het om half 4 Lof voor 
de schoolkinderen. Tevens begint de 
noveen voor Pinksteren. Gedurende 9 
dagen zal in het Lof het "Veni Creator" 
worden gezongen en het gebed van de 
pinksternoveen gebeden . 
ZATERDAG is het Priester-Zaterdag. 
Na de HH. Missen zal het gebed voor 
de priesters en toekomstige priesters 
worden gebeden. Tevens de verjaardag 
van de bevrijding van ons Vaderland. 
A.s. Zondag zal na de Hoogmis het "Te

Deum" worden gezongen vanwege de 
verjaardag van H. M. de Koningin wel
ke wij Maandag vieren. 
Verder melden wij U nog van de PA
ROCHIE-RETRAITE: 
Vanavond Zondag 29 April begint de 
retraite voor de jeugd van 14-15-16 
en 17 jaar. Om zeven uur voor de meis
jes en om kwart over acht voor de jon
gens ,in de Wijk-kapel. Hun retraite 
wordt gesloten a.s. Donderdag onder de 
H. Mis van kwart voor 7 en kwart over
acht.
De bewoners van de volgende straten
zullen in de loop van deze week bezoek
ontvangen van de E.E. Paters: v. Horn
straat, Dufourstraat, Jan v. Brabant
straat, Halderheiweg, Parkweg, Leen
hoflaan en Molenstraat.
ZONDAG 29 APRIL:
In de kerk:
6 uur l.d. voor geesteHjk en tijdelijk wel
zijn der parochianen; 7 uur l.d. tot bij
zondere intentie; 8 uur l.d. voor overle
den vader; kwart over 9 l.d. voor An
toon Mandos v.w. de retraitepenning;
half 11 Hoogmis voor Jan v. Schijndel
v.w. de retraitepenning.
In de Wijk-kapel de "Burcht": 
kwart voor 7 tot sluiting van de retraite 
groep III; kwart over 8 tot sluiting van 
de retraite groep III; half 10 1.d. voor 
Jan v. Wijk v.w. St. Raphaël; kwart v. 
t 1 Ld. voor Wilhelmus de Peijper v.w. 
St. Raphaël. 
DONDERDAG, HEMELVAARTSDAG: 
In de kerk: 
6 uur 1.d. tot bijzondere intentie; 7 uur 
l.d. voor Johannes v. Wijk v.w. kaart
gezelschap; 8 uur l.d. voor geestelijk en
tijdelijk welzijn der parochianen; kwart
over 9 1.d. uit dankbaarheid; half 11
Hoogmis voor overleden familie.
In de Wijk-kapel de "Burcht":
kwart voor 7 sluiting jeugdretraite; kw.
over 8 tot sluiting jeugdretraite; half 10
1.d. voor bijzondere intentie; kwart voor
11 Ld. voor bijzondere intentie.
MAANDAG:· 7 uur l.j. voor Francisca
Pijnenburg-Dieden; zijaltaar 1.d. voor
Adrianus en Constant v. Kleef; kw. voor
8 l.d. voor Adriana v. d. Merendonk te
Olland overleden; zijaltaar l.j. voor
Gerrit Voets, Johanna v. d. Braak z.e.
en Godefridus de zoon; half 9 l.d. voor
Jan Verhoeven.
DINSDAG: 7 uur l.d. tot bijzondere in
tentie; zijaltaar 1.d. voor Cornelia Ver
hoeven-v. Turnhout te Geldrop overl.;
kw. voor 8 l.d. voor Marinus v. d. Horst
en Petronella v. Handel z.e.; half 9 l.j.
voor Theodorus van Hal; 10 uur solem
nele Huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur l.d. voor Wim en
Jan v. Eindhoven; kw. voor 8 l.d. voor
Petrus Smetsers en Antonia v. Overdijk
z.e.; zijaltaar l.j. voor Adrianus van
Kleef; half 9 l.j. voor Wilhelmus v .d.
Bogaard en Antonia Verhagen z.e.
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. d. voor
de leden van de broederschap van het H.
Hart; kwart voor 8 l.d. voor Sjefke
Schellekens v.w. Franciscusschool; zij
altaar 1.d. voor Petronella v. Oers; half
9 I.m. voor Maria Jacoba v. Weert
Karssemakers.
ZATERDAG: 7 uur pl. gez. d. t.e.v. de
gesneuvelden voor het Vaderland; kw.
voor 8 l.j. voor Henricus v .d. Meijden;
zijaltaar l.j. voor Martinus v. Schijndel
en Josephina v. d. Mortel z.e.; half 9
I.m. voor Adriaan Karssemakers.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Se ZondaJ,? na Pasen. 29 April 1951. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor de 
Heer Frans Maas. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
v. d. Tillaart.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Francina
v. d. Heyden-v. d. Aa.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Catha
rina v. d. Besselaar.
DONDERDAG: feestdag 0. H. Hemel
vaart, te vieren als Zondag; half 8 H.
Mis tot welzijn der parochie; 10 uur
jrgt. voor Josephus Mutsers.
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 jrgt.
voor Henricus v. d. Zanden en Antonetta
de hsvr.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor de Heer
Frans Mandos.

Deze week zal geschieden: 
Dinsdag H. Mis voor Henrica Maria 
Schellekens. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Se Zondag na Pasen. 29 April 1951. 

ZONDAG 29 April: 7 uur H. Mis voor 
Johannes Maas vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed; om half 9 H. 
Mis voor Johanna Renders-van den 
Moosdijk; om 10 uur Hoogmis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie. De eerste schaal is voor de 
eigen kerk, en de tweede voor de Bij
zondere Noden; om half 3 Vesperlof 
(na het Lof lied No. 25). 
MAANDAG 30 April: Verjaardag van 
H. M. de Koningin. Bij gelegenheid
waarvan a.s. Donderdag onder het Lof
het "Te Deum" gezongen wordt; om 7
uur gez. Mis voor de vruchten der aar
de van Boseind en Kerkeind; en om 8
uur de mndst. voor Wilhelmus van
Roosmalen.
DINSDAG: om 7 uur gez. Mis voor de
vruchten der aarde van Mijlstraat en
Koe voort; en om 8 uur H. Mis voor 
Maria de Punder-Huige.
WOENSDAG: om 7 uur gez. Mis voor
de vruchten der aarde van Kinderbos en
Vorst; en om 8 uur H. Mis voor Adria
nus van der Sloot.
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn
het de KRUISDAGEN; dan zal tussen 
de Missen van 7 en 8 uur buiten pro
cessie gehouden worden, waarbij de Li
tanie van Allerheiligen gezongen, om
van God een gunstige oogst af te
smeken.

Dinsdag begint ook de Meimaand: voor, 
de versiering van het Mariabeeld. Ge
durende deze maand wordt vriendelijk 
de medewerking der parochianen ver
zocht. Ze hebben gelegenheid �m 
bloemen te brengen aan de pastone, 
liefst op Zaterdag. 
DONDERDAG, HEMELVAART DES 
HEREN. Verplichte feestdag. Vanaf 
half 7 gelegenheid tot biechten. De H. 

Mis om 7 uur is als mndst. voor Johanna 
Renders-van de Moosdijk; om half 9 
voor Gerardus· Leijten: onder deze H. 
Mis doen 10 meisjes en 5 jongens hun 
Eerste H. Communie; om 10 uur de 
hoogmis, als gez. jrgt. voor Wilhelmus 
de Groot. De openschaal gaat voor de 
eigen kerk; de tweede voor de Bijzon
dere Noden. . ,, Om half 3 plechtig Lof met "Te Deum 
(No. 99), na 't Lof lied no. 51. 
VRIJDAG eerste Vrijdag van de maand.

Vanaf 7 �ur gelegenheid tot biechte�; 
om half 8 de plechtig gezongen H. Mis 
ter ere van het H. Hart (Misformulier 
van Hemelvaart), als gef. plechtig gez. 
jrgt. voor Adrianus Maria van den Bree
kei. Na de H. Mis korte uitstelling van 
het Allerheiligste, en des avonds om 
half 8 Lof met oefening van Eerherstel. 
Aan het zijaltaar H. Mis voor de leden 
van de Godvruchtige Vereniging ter 
ere van de H. Theresia. 
ZATERDAG, 5 MEI, NATIONALE
FEESTDAG: om half 8 plechtig gez. H. 
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie; aan het zijaltaar 
het jrgt voor Barbara Veroude-van Kas
terer-,. 
Des middags wurdt er biecht gehoord 
van 6 tot 7 uur. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Se Zondag na Pasen. 29 April 1951. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Joh. Aven
donks; 8 uur 1. m. tot welzijn der par. 
10 uur z. m. tot behoud v. d. vruchten 
der aarde v.w. Kerkeind. 3 uur Lof. 
MAANDAG, Dinsdag en Woensdag 
zijn het de Kruisdagen; daarom zal op 
die dagen vóór de H. Mis van 7 uur, te 
beginnen om 6.40 de Litanie van Alle 
Heiligen gezongen worden tot behoud 
van de vruchten der aarde. 
MAANDAG: 7 uur z. m. tot behoud 
van de vruchten der aarde v.w. Klein
Hoekje; half 8 z. 7 e voor Laurentius 
Quinten; 8 uur l.j. voor Catharina Jan 
v. Gestel.
DINSDAG: 7 uur z. m. tot behoud van 
de vruchten der aarde v.w. de Vendel
straat; 8 uur 1. m. voor Francina v. d.
Heyden te Vierlingsbeek overleden; half
10 z. huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z. m. voor het be
houd van de vruchten der aarde v.w. de
Koestraat; half 8 z. 7e voor Laurentius
Quinten; 8 uur 1. j. voor Adr. Aven
donks. Na de middag biechthoren als op
Zaterdagen.
DONDERDAG: feestdag van 's Heren
Hemelvaart, geboden te vieren als Zon
dag. half 7 1. j. voor Wilhelmina Aven
donks; 8 uur 1. j. voor Maria Asveld; 10
uur de plechtige hoogmis tot welzijn der
parochie. 3 uur plechtig Lof.
VRIJDAG: Ie Vrijdag der maand, daar
om ook Donderdag biechthoren na de
middag van 2-3 en na het Lof tot half
5; half 7 1. j. voor Theodora Asveld; 7 
uur 1. j. voor de Eerw. Zuster Sibylla 
Avendonks; half 8 z. mndst. voor de 
overl. fam. v. Boeckel v. Rumpt. 
ZATERDAG: 7 uur z. m. tot bijz. in
tentie; half 8 z. 7 e voor Laurentius 
Quinten; 8 uur 1. j. voor Adr. v. d. Koe
vering. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Johanna Adr. 
v. d. Koevering; 10 uur z. 7 e voor Lau
rentius Quinten.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Hendr. Quin
ten als overl. lid 0. L. Vrouw v. d. H. 
Eik. Dinsdag 7 uur 1. m. voor Hendr. 
Quinten als overl. lid H. Rochus. 
Woensdag en Donderdag 7 uur 1. m. 
voor Engelb. v. d. Velden v.w. de Sup' 
porters. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Theo 
v. Hal v. w. Kerkeind. Zaterdag 7 uur
1. m. voor Adr. v. Hastenberg v.w. Loe
eind. Zondag 7 uur 1. m. voor Cor Saris
v.w. de Vlassprei.
Maandagavond om half 8 plechtig Lof

. tot opening der maand Mei. Na het Lof
te zingen: Gekomen is uw lieve Mei.
Gedurende de maand Mei iedere Don
derdag- en Zaterdagavond om half 8
Lof ter ere van 0. L. Vrouw.
Gedoopt: Jacoba Cornelia Elisabeth Ma
ria dochter van Jos. v. Vlokhoven
Avendonks; Ant. Corn. Carolus Maria
zoon van Marinus Kreyveld-Putmans;
Wilhelmina Gerarda Cornelia, dochter
van Martinus Schalx-v. Meersbergen.
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Vijfde Zondag na Pasen. 
HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
de Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcolleète voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn 
het de Kruisda2en. Dan zal om 7 uur 
de H. Mis worden opgedragen aan het 
St. Antoniusaltaar en zal na de HH. 
Missen de Litanie van Alle Heiligen ge
beden worden voor de vruchten der 
aarde. . . 
Maandag om half 8 Pl. Lof tot opening 
van de Meimaand. 
Gedurende de Meimaand iedere avond 
om half 8 Lof met Rozenhoedje; na het 
Lof een Maria-lied. 
Woensdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 tot half 8. 
Donderdag, feestdag van 0. H. Hemel
vaart te vieren als Zondag. 
Onder de H. Mis van half 9 zullen de kleintjes hun eerste H. Communie doen. 

voor de 
uittrekt! 
Voor de groten zal alleen voor en na 
deze H. Mis de H. Communie worden 
uitgereikt. Na de middag om 3 u�r Pl. 
Lof, waaronder het scapulier aan de 
kleintjes zal worden opgelegd en een 
korte toespraak gehouden wordt. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken.. Om 7 uur Pl. 
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. ·. 
Zaterdagavond om 8 uur Opening van 
de H. Missie, waarbij de Missionarissen 
plechtig worden ingehaald. In een korte 
toespraak draagt de Pastoor de zielzorg 
over aan de Paters. . . 
Daarna Veni Creator en Lof met Ope
ningspreek. We vertrouwen, dat onze 
Parochianen allen zoveel mogelijk deze 
openingsplechtigheden zullen meemaken. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v .d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Mej. Maria Emerentia Banens; 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Chris
tiaan van Dongen; 8 uur H. Mis voor 
Mej. Maria Emerentia Banens, 
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Cornelis 
Pieter Verhoef; 8 uur H. Mis voor de 
bekering der Zondaars. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor. An
tonia Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. 
Mis voor Gerardina van de P.as-v. Son. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
Geertruda van Beers-ljseldijk; half 9 
jrgt. voor Wilhelmina van Rulo-v. Ge
mert; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
VRIJDAG: 7 uur Gez. Gef. Jrgt. voor 
Francisca van den Braak; 8 uur jrgt. v. 
Adrianus van Rulo. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Albertus 
van Rulo; 8 uur H. Mis voor Johannes 
van Exsel en Echtgen. 
ELDERS: H. Mis voor Gerardus Jose
phus van Oers, H. Mis voor Hendricus 
van den Langenberg. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.

Zondag 29 April. Vijfde Zondag na· 
Pasen. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag: Kruis
dagen. om 7 uur Pprocessie, waaronder 
de Litanie van Alle Heiligen wordt ge
zongen. 
Maandag: om 8 uur Lof ter opening van 
de Meimaand. 
Dinsdag: Feestdag der H.H. Apostelen 
Philippus en Jacobus. Om 8 uur Lof. 
Woensdag: Vigiliedag van 's Heren He
melvaart. Om 8 uur Marialof. 
Donderdag: Feestdag van 's Henm He,- , 
melvaart. De H.H. Missen zijn zoals op 
Zondag. om 3 uur Lof met rozenhoedje. 
Vrijdag: Feestdag der Kruisvinding. Be
gin der novene tot voorbereiding van
het Hoogfeest van Pinksteren. 
Eerste Vrijdag van de maand. De gehele 
dag uitstelling van het H. Sacrament. 
Om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Priesterzaterdag en Nationale 
feestdag. Om 9 uur gezongen H. Mis uit 
dankbaarheid, waarbij tevens de gevalle
nen onder de oorlog worden herdacht. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor over
leden ouders; om half 9 voor juffrouw 
Baenens. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk; om half 8 tot zeke
re intentie. 
VRIJDAG: om 7 uur voor Piet van 
Liempd; om half 8 voor Mevrouw Hen
ket-Windstosser. 
ZATERDAG: om 7 uur voor Adrianus 
van der Sande; 0111 half 8 tot bijzondere 
intentie. 
Aangaande de parochie-Retraite wordt, 
in afwijking met reeds gezonden be
richt, het volgende gemeld: De kinderen 
van 14 tot 17 jaar zullen hun oefenin
gen hebben, niet in het St. Paulushuis, 
maar in het Verenigingsgebouw op de Burgakker, van 2 tot 6 Mei (Opening 
Woensdagavond). Uitnodigingen zullen 
nog worden toegezonden. 

Missie Thuisfront 
Van Mevr. Boers te Oirschot voor de 
Boxtelse Missienaaikring f 25,-. 
Op de begrafenis van Johannes v. Wijk 
is voor de Javamissie der Ursulinen
f 6,21 opgehaald. 
In Mei zullen in onze kapel 2 H. Missen worden gelezen voor Johannes v. Wijk en Anna Thijssen als overleden leden van de "Doe-mee-actie" tot ondersteuning der weeshuizen op Java. Datum wordt nog aan de familie bekendgemaakt. 
God moge onze 'weldoeners zegenen. 

Honderden prachtige 
prijzen zijn te winnen 

in de 

Besteed er een gulden aan. 

Wie weet of er niet een 

mooie prijs valt op het lot 
dat U kocht. 

EEN PRACHTIGE HUISKAMER, 
SERVIES of 
CASSETTE GERO ZILMET A 
of een der vele andere mooie prijzen. 

Loten zijn te bekomen bij de 
WITTE PATERS op de Burgakker 
en bij BRABANTS CENTRUM 
Molenstraat 19. 

• 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Strijdt de strijd voor de toekomst 
uitrusting der gebouwen, alsmede door
fundamentering en bestendiging van de 
opvoedkundige arbeid, gemaakt heeft tot 
een monument van weldadigheid voor 
de Katholieke debiele Voogdij- en Re
geringsjongens. 

Is de levensstrijd voor onze jeugd nu 
werkelijk zoveel moeilijker dan in vroe
ger jaren? De strijd om een positie te 
veroveren in de maatschappij? 
Tegenover deze vraag is een andere te 
stellen, n.l. is de tegenwoordige jeugd, 
ofwel de ouders, niet al te veel geneigd 
te hoog te mikken op het doel? 
Is het niet veelzeggend dat hoogleraren 
onzer Universiteiten waarschuwen tegen 
teleurstellingen, omdat er een te grote 
aanwas· is van gegadigden voor intellec
tuele beroepen? 
En zijn de steeds opgevoerd wordende 
exameneisen voor de diploma's van de 
middelbare scholen niet bedoeld als een 
afremming van de nog groeiende toe
loop. 
Begrijpelijk wordt het stralen bij examen 
door teleurgestelden als de eerste moei
lijkheid in de levensstrijd gevoeld. En 
dat is dan ook wel terecht, maar is het 
tevens niet een aanwijzing voor anderen 
om zich eerst 'ns ernstig af te vragen 
of er geen andere mogelijkheden zijn 
om een maatschappelijke positie te be
reiken. 
Zo graag is men geneigd bij de ontmoe
ting van moeilijkheden vergelijkingen te 
maken met het rustiger en gemakkelijker . 
slagen in het verleden. 
Doch vergeten wordt dan, dat voorheen 
het doel veelal, hetzij minder of meer 
bewust, geleidelijk aan gesteld werd 
naar de mogelijkheden, die uit de prac
tische ontwikkeling bereikbaar schenen. 
Zo groeide uit de ambachtsman met 

Lintjesregen 
Op de 42e verjaardag van H. • M. Konin
gin Juliana is een kleurrijke lintjesregen 
neergedaald op de hoofden van de Ne
derlanders ,die zich op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor Ko
ningin, Staat of Maatschappij. Ook Box
tel deelde mee in de talrijke reeks ver
leende onderscheidingen: 
H. DRIJVERS (Onder-Cdt. Vrijwillige
Brandweer). 
Zaterdagavond sloeg de commandant
van de BoxteJse vrijwillige brandweer 
alarm en prompt stonden zijn spuitgasten 
• vol -omaàl,,aang�tt.ede!). l;i:.�� eci\ter
geen brand te blussen. Hoogstens een 
binnenbrandje in de harten· van de trotse 
familieleden van ondercommandant Drij
vers, die uit handen van burgemeester 
v. Helvoirt de zilveren medaille, verbon
den aan de Orde van Oranje Nassau, 
mocht ontvangen. 
De burgemeester, die deze uitreiking
vergezeld deed gaan van een kort hul
digingswoord, zei zelden een ridderorde 
te hebben uitgereikt, die zozeer ver
diend was en zoveel appreciatie zal on
dervinden van de Boxtelse burgerij. Het 
gold hier immers een voorbeeld van gro
te burgerzin, dat gegeven werd met op
offering van vele vrije uren en dat na
volging verdient vanwege de trouw en 
de nauwgezetheid w�armee de oudste 
spuitgast zijn geliefde brandweer steeds 
gediend heeft. De burgemeester sprak 
dan ook de hoop uit in de toekomst nog 
meer 'van die wakkere mannen te mogen 
ridderen. 

commerciële aanleg en ondernemers
geest de zakenman, de kleine fabrikant, 
de grootindustriëel. 
Liggen de voorbeelden van de selfmade
men niet v<1or het aanwijzen? 
De handeldrijvende middenstand is in 
feite gegroeid uit het ambacht, al is de 
huidige generatie veelal aan het ambacht 
ontgroeid. 
Al te veel heeft men tegenwoordig een 
afkeer van de verstandelijk-lichamelijke 
arbeid, waarbij een mooi glanzende 
boord ongemakkelijk is, en heerste de 
laatste jaren daartegenover de neiging 
naar de zogenaamde hoofdarbeid, een 
neiging die nog meer is uitgegroeid in 
de richting van hogere studies ter voor
bereiding op meer intellectuele beroepen. 
En nu voor de ambachten goede vaklui 
tekort komen, is de kans voor hoofd
arbeiders en intellectuelen tot een mini
mum beperkt. 
Moeilijkheden liggen de mensen niet, en 
het kan ze«,r zwaar vallen er tegen te 
moeten stri1den, maar men kan ze ook 
ontgaan, en het zal getuigen van wijs
heid als men, met het oog op de toe
komst, zich in eenvoud neigt naar het 
berekenbaar mogeHjke. 
Ouders en jeugd zullen er dan ook goed 
aan doen zich in de opbouw van een 
maatschappeHjke positie te beraden. 
Dat ze het doen in eenvoud en daarbij 
de verstandelijk-lichamelijke arbeid van 
het ambacht durven aanvaarden tot 
eigen welzijn en dat van de gemeen
schap. 

dat Hensen zijn werk zo trouw en met 
zoveel plichtsbetrachting heeft gedaan, 
tegen de· hardheid van de dagelijkse 
sleur in, met opgewektheid, tot volle 
tevredenheid van superieuren en grote 
waardering van het publiek. 

Ook voor de nazorg van onze geeste
lijk minder validen, ontwikkelt Drs. 
Muerkoster nog steeds een brede acti
viviteit, omdat hij weet dat ook dit on
derdeel goed verzorgd moet zijn, wil de 
stichting de debiele kinderen vormen 
tot maatschappijwaardige mensen. 

Plaatselijk Nieuws 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 24 tot en met 30 April 1951. 
GEBOREN: Wilhelmus G. J. zoon van 
M. Fr. van de Sande en C. J. van Erp, 
Luissel 17 - Eduard G. zoon van E.
Vermaesen en E. M. Vogel, Station
straat 47 - Laurentius E. M. zoon van 
E. G. v. d. Brandt en M. A. van Laar
hoven, Breukelsestraat 3 - Adriana J. 
M. dochter van J. Th. de Bie en M. C. 
H. Vogels, Kapelweg 3 - Cornelis P. 
M. zoon van H. H. M. Kerkenaar en E. 
Marijnissen, Prins Hendrikstraat 27 -
Maria C. H. dochter van H. G. 1. van 
Beek en M. A. H. Mertens, Kerkstraat 9 
- Hendrikus J. J. A. zoon van M. H.
van Houtum en A. van Breugel, Heult 5 
- Theodorus W. zoon van H. v. d. Plas
en R. A. M. Trilsbeek, van Hugenpoth
straat 28. 
ONDERTROUWD: Christiaan van der 
Steijlen en Maria C. G. van den Broek 
- Johannes A. Toemen en Adriana M.
Huijberts - Henricus P. van Kasteren 
en Maria Kelders - Antonius C. van 
de Ven en Margo Kelders - Johannes 
H. Vervoort en Petronella van Erp.
GEHUWD: Johannes van Summeren en 
Antonia M. van der Sloot. 
OVERLEDEN: Henriette Strijbosch, 
oud 86 jaren, Pastoor Erasstraat 2. 

"En nu in deze uitzonderlijke zitting de 
koninklijke onderscheiding kan worden 
uitgereikt, is het voor het gemeentebe
stuur verheugend hiermede deze waar
dering voor de trouwe plichtsbetrachting 
door H. M. bevestigd te zien worden", DIAMANTEN PROFESSIEFEEST. zo sprak de burgemeester, die ook wel 
vermoedde dat de gemeenteambtenaren Op Tweede Pinksterdag viert Zuster 
zich zouden verheugen in de onderschei- Felicitas, in de wereld Mej. Gerdina Vo-

' 4i,1IB.,_ van �-un vroe_g_�re _c_o!!,�ga, _ omd�t__ gels, van de Orde der Zusters geschoei
•'ef een··hoge waardenng voor de arbeia ' ·de-· ·Franciscanessen, haar diamanten- Pro-
uit blijkt. Ook Mevr. Hensen en de kin- fessiefeest in het klooster te Zijtaart 
deren mochten er, volgens spreker, trots 
op zijn, want op hen straalt de waarde
ring voor de vele verdiensten van echt
genoot en vader evengoed af. 
Nadat de burgemeester de decoratie had 
opgespeld, was het woord aan de chef 
van de administratie, de heer v. d. Vorst, 
die de arbeidslust en de opofferingen 
roemde van Hensen, op wie nooit ver
geefs een beroep gedaan werd en die 
de persoonlijke belangen steeds ten ach
ter wist te stellen bij die van de ge
meenschap. 

ZILVEREN DIENSTJUBILEUM. 
Vandag, 5 Mei, is het precies 25 jaar ge
leden, dat J. Manders uit Lennisheuvel, 
in dienst trad bij de Electrische Honing
zeemerij "Het Zuiden". Daar Manders 
zich gedurende deze zilveren reeks van 
jaren heeft doen kennen als een plichts
getrouw werker en een goed collega 
voor zijn mede-arbeiders, zal vandaag 
om half 11 op het kantoor van de 
Honingzemerij een korte feestelijke 
bijeenkomst van jubilaris en bestuur met 
personeel van "Het Zuiden" plaats vin
den. Ongetwijfeld zal "Sjeng" - zoals 
de meesten hem kennen - dan wel 
enige verdiende blijken van dankbaar
heid en medeleven in ontvangst mogen 
nemen 

Viering Nationale Feestdag
KINDERZANGHULDE, HANDBOOGSCHIETEN, CONCERTEN 

EN JAS DE KEIST AMPER 

Na gisterenavond in stilte allen her
dacht te hebben, die voor onze vrijheid 
vielen, maken wij ons vandaag 5 Mei op 
om de dao te vieren, waarvoor zij het 
hoogste offer brachten, de Nationale 
Bevrijdingsdag. 
Reeds eerder gaven wij een overzicht 
van de door Boxtel Vooruit voor de vie
ring van deze Nationale Feestdag geor
ganiseerde feestelijkheden. Wij zullen 
deze thans, voorzover nog nodig, 
enigermate toelichten. 
Hedenvoormiddag kwart over 10 bren
gen de kinderen van alle Boxtelse scho
len een kinderzanghulde aan de Burge
meester. 
Des middags om 4 uur: handboogschie
ten op de Markt. 
In ons blad van vorige week gaven wij 
reeds een meer uitvoerige beschouwing 
over deze voor Boxtel zeer bijzondere 
gebeurtenis. . 
En voor de inwoners van Boxtel met de 
Nederlandse Kampioen in haar midden, 
zal een extra aansporing om met deze 
tak van sport eens nader kennis te ma
ken, beslist overbodig zijn. 
Of er gevaar bij is? Neen, in het geheel 

EXPOSITIE R.K. SCHILDERSSCHOOL 
,,ST. LUCAS". 
Op de te en 2e Pinksterdag zal in het 
gebouw van de R.K. Schildersschool "St. 
Lucas" (boven Jongens-Mulo) wederom 
een tentoonstelling worden gehouden 
van het werk, dat de leerlingen in het 
afgelopen cursusjaar maakten. 
De tentoonstelling, waarvoor men veel 
belangstelling verwacht, ook van buiten 
Boxtel, zal tijdens de tentoonstellings
dagen geopend zijn van 10 uur v.m. tot 
6 uur n.m. 

JUBILEUM FOK- EN 
CONTROLEVERENIGING. 
Naar wij vernemen zal in de Boxtelse 
veehouderskringen binnenkort het feit 
worden herdacht, dat 25 jaar geleden de 
Fok- en controlevereniging "De Voor
uitgang" werd opgericht. De heren J. 
Megens en E. v. d. Linden, resp. voor
zitter en secretaris, hopen dan tevens 
hun zilveren bestuurdersjubileum te 
vieren. 
Reeds geruime tijd is men bezig aan de 
voorbereiding van een gepaste viering 
van dit verenigingsjubileum. Wij komen 
hier tezijnertijd nader op terug. 

BERICHT VAN DE 
WINKELIERSVERENIGING BOXTEL. 
Alle Bonnen welke gedurende de Pink
ster- en Moederdag-Actie worden ver
strekt zijn "GRATIS". 
Anders luidende advertenties zijn onjuist. 

GESLAAGD. 
Op het Zaterdag te Utrecht gehouden 
examen der E.N.S.A.I.D. slaagde voor 
lingerie-coupeuse: Mej. Riet Merks. 

niet, althans wanneer U zich nauwkeu
rig houdt aan de te geven aanwijzingen 
en de orders der politie stipt opvolgt. 
De organisatie van deze handboog
wedstrijden is zodanig, dat bij het in 
acht nemen van het vorenstaande, nie
mand enig gevaar loopt. 
Verzuimt dus niet deze uitzonderlijke 
gelegenheid om de ·handboogschutters 
eens in volle strijd gade te slaan. 
Des avonds half 8 beginnen de con
certen. 
Van 7.30 tot 9 uur concerteert Boxtel's 
Harmonie: 
Het programma luidt als volgt: 
1. Old Panama. March K. J. Alford
2. Ouverture "Egmond".

L. van Beethoven
3. Rêves sur l'Ocean. Wals. J. Gungl
4. Die schöne Galathea. Fr. v. Suppé
5. The great Little Army. March.

K. J Alford.
Van 9. 15 tot 10. 15 uur concert door de 
R. K. Gildenbondsharmonie. 
Programma : 
1. Wilhelmus.
2. l'Entrée des Gladiateurs. J. Fucik
3 Z Ouv ture F. Herold. ampa. er .
4. Estudiantina. Walzer. Waldteuffel
5. Vier Internationale Schetsen.

Alph. Driessen.
No. 1. Romanze. 2. Troïka. 3. Barca
rolle. 4. Prairie.

6. Unter der Frühlingssone. Marsch.
Blankenburg. 

Wij schreven vorige week reeds over de 
wijze waarop men voor zich zelve, voor 
de anderen en ook voor de musici het 
beste naar een concert kan luisteren. 
Tot onze spijt moesten we constateren, 
dat de Markt nog in de verste verte niet 
op een concertzaal geleek. 
Afgezien van de voetzoeker-maniakken, 
van wie verscheidenen reeds een pro
ces-verbaal mochten incasseren (dat 
wordt weer uitgeven ook! was het verre 
van rustig. ·Wilt U het deze keer eens 
proberen? · . 
Willen de ouders ook zo vriendelijk zijn 
hun kinderen thuis of bij zich te hou
den? Het is toe te juichen,. dat _911der, 
hun kinderen middels het luisteren naar 
muziek liefde voor de muziek willen bij
brengen. Laat dit dan echter geschieden 
onder Uw wakend oog! 
Na de concerten flitsen de lichten aan 
vöór het gemeentehuis en gaat Jas de 
Keistamper, ,,onze Jas", weer eens in 
het volle licht treden. Wat hij nggen 
zal? Hoe zouden we het kunnen weten? 
We denken wel het een en ander! Het 
zou ons niet verwonderen als hij op die 
avond o.m. een van de meest verdienste
lijke inwoners, waaraan velen hun leven 
te danken hebben, een "otium cum dig
nitate", een eervolle rust na een welbe
steed leven, zo� toewensen; als hij ook 
een of ander gezelschap onder d.e loupe 
zou nemen. Zou hij ons a:11en niet even
tjes aan de oren trekken? Met goed 
weer wordt het weer 'ne schone dag! 

1 

Commandant Bastings durfde in zijn
toespraak de geridderde te verzeke
Ten, dat deze onderscheiding door de 
brandweercollega's gevoeld werd als 
een persoonlijke eer. Hij noemde het een 
-grot'e prestatie van zijn ondercomman
dant om in z'n zestiger jaren nog een 
zodanige activiteit aan de dag te leggen, 
dat zijn makkers vooral de jongeren, er 
nog altijd een voorbeeld in konden vin
den. 

De gedecoreerde sprak daarna een dank
woord aan het adres van H. M. de Ko
ningin voor de onderscheiding en aan 
het adres van Burgemeester, Wethouders 
ea gemeentepersoneel voor de gebrachte 
halde. Hij sprak daarbij de hoop uit nog 
vele jaren het genoeger:i te hebben de 
onderscheiding te kunnen dragen en 
vroeg het jonge personeel zich steeds 
ten volle in te zetten voor de belangen 
van de gemeenschap . Het fantastische Zuid::Amerika 

nooit •als een succes beschouwd: zijn 
doel was een westelijk zeeroute naar 
Indië te vinden en hierin is hij niet ge
slaagd omdat hij telkens op land stootte 
en de grote rivieren welke hij ontdekte 
boden hem geen doorvaart in westelijke 
richting. Columbus heeft nooit geweten 
dat zijn ontdekking veel grootser en 
voornamer was dan het vinden van een 
westelijke route naar Indië. 

N�t brandweerman Looymans en oud
commandant Van Erp nog de wens had
den uitgespr:oken, dat d.e brandweer nog
lang van Drijvers belangrijke adviezen 
:z:9a kunnen profiteren, dankte deze 
laatste voor de onderscheiding eri 
de gebrachte hulde. 
Een gezellig onderonsje besloot deze bij
�nkomst in de Boxtelse raadszaal. 
Zondagmiddag bracht de R.K. Gilden
bondsharmon.ie de gedecoreerde, aan zijn 
.woonhuis in 'de Molenstraat, een muzi
kale hulde, waarbij vele plaatsgenoten 
van hun belangstelling blijk gaven. 
J. HENSEN (gepens. voorman-gasfitter).
Zondagmiddag werd aan Jan Hensen het 
zilverèn ereteken van de Orde van 
_Oranje Nassau uitgereikt door onze bur
g�meester, in aanwezigheid van Mevrouw
,Van tjelvoort, de beide wethouders en 
he� administratief en technisch gemeen
tepersone.el, alsmede de familie van de
beiijftigde. 
In, zijn toespraak merkte de burgemees
te.r op, dat bij het afscheid van Hensen, 
wege.ns het Gereiken van de pensioenge
rechtig_de leeftijd, niet gedacht was dat 
_il:!> spoedig' weor in. plechtige zitting bi,·. èër,gekomen zou moeten worden, a s 
DQ het geval was. 
'.toen werd' abcheid genomen na een 
4!Harige, Ja in feite zelfs 46-jarige staat 
van dienst. 
Bij het afscheid werd aan Hensen dank· 
gebracht voor de- wijze waarop hij de 
Boxtelse gemeenschap z:o'n . lange reeks 
van jaren had. gediend en w�oor het 
gemeentebestuur en de directie der be
drijven alle lof had. 
Het ,heeft,- bewondering. ,afgedwongen, 

Na nog enige tijd gezellig bijeen te zijn 
geweest, arriveerde de R.K. Gilden
bondsharmonie voor het brengen van de 
traditionele muzikale hulde. 
PASTOOR VAN OERLE. 
Onze vroegere plaatsgenoot, de Zèer
Eerw. Hèer C. J. C. van Oerle, gewezen 
bouwpastoor van de St. Antoniuskerk 
in het Villapark te Eindhoven, deelde ook 
in de onderscheidingen en mocht van 
H. M. de Koningin de zilveren versier
selen van de Orde van Oranje Nassau 
ontvangen. 
Pastoor Van Oerle vertoeft thans te Til
burg om te genieten van een welverdien
de rust. 
Mr. A. C. M. VAN DE VEN.
Mr. A. C. M. van de Ven, die onze plaats reeds vele jaren geleden verliet om zich te vestigen in Den Haag waa; hij zijn werkzaamheden heeft �n het Ministerie van Sociaie Zaken, werd benoemd tot Officier in de Orde vanOranje Nassau. 
Uit deze onderscheiding blijkt wel, dat 
t-1r. A. C. M. van de Ven reeds op een u!tstekende staat van dienst kan terugzien en al vele sociale verdiensten heeft verworven die in de komende jaren ongetwijfeld nog zullen worden vermeerderd. 
Drs. W. F. MUERKOSTER 
Ook Drs. Willem Muerkoster uit 's-Her
t<;>genbosc�, ?ie in November 1950 zijn 
zilveren 1ub1lewn vierde als president 
van de Stichting Huize de la Salle werd 
benoemd tot Ridder in de Ord� van 
Oranje Nassau. . -
Zu�ks natuurlijk op grond van de grote 
soetale verdiensten van deze 6()-jarige 
die een machtige bijdrage geleverd heeft 

• in de gezondmaking· van het volksdeel
der verwaarloosd opgegroeide en crimi
pele debielen. 
Boxtel heeft liem leren kennen in :zijn

• onverdroten ijver voor Huize de la Salle,
welke inrichting hij, door uitbreiding en 

ENORME UITGESTREKTHEID, 
MAAR SNELLE ONTWIKKELING. 

Vóór Pasen hebben wij U verteld van 
de geschiedenis, het land en het volk 
van de Verenigde Staten van Noord
Amerika en Canada. 
Een land dat ook zeer veel emigranten 
trekt is Zuid-Amerika, de zuidelijke 
helft van het grootste werelddeel van 
de aardbol. 
Het is een fantastisch mooi land. Aan 
de linkse kant loopt over de hele lengte 
het Andesgebergte, vanaf een flink stuk 
boven de Evenaar tot bijna aan het 
zuidelijke Poolgebied toe. Vanaf dit 
Andesgebergte lopen drie grote rivieren, 
dwars door het hele werelddeel naar de 
Atlantische Oceaan: de Orinoco door 
Venuzuela in het Noorden, de Amazone 
door heel Brazilië en de Parana door 
Argentinië. De lengten van deze rivieren 
zijn niet voor te stellen met onze Neder
landse afstandbegrippen. Ze strekken 
zich uit over duizenden kilometers. 
Langs deze rivieren zijn grote vrucht
bare streken, maar de ruimten er tussen 
in zijn zó uitgestrekt, dat er nog onme
telijke grote bosgebieden en honderden 
kilometers brede woeste, dorre gronden 
liggen met weinig bevolking. 
Velen beschouwen Zuid-Amerika nog als 
een vrijwel ongecultiveerd en enigszins 
achterlijk land. Maar dit is er helemaal 
naast. Zeer snel groeit in alle Zuid
Amerikaanse staten een moderne maat
schappij op, die in niets verschilt van en 
in niets ten achter staat bij ons Europa, 
zelfs dit nog vóór heeft op ons dat het 
niet zo gedrukt gaat onder de droeve 
nasleep van twee wereldoorlogen. 
Eeuwen lang is ook dit werelddeel on
bekend gebleven. We weten dat Colums 
bus in 1492 de ontdekker is geworden 
van Amerika. Noord-Amerika is later 
een twistappel geworden tussen Frankrijk 
en Engeland totdat het zichzelf vrij 
vocht. Zuid-Amerika zou ook bijna zo'n 

twistappel geworden zijn n.l. tussen de 
twee katholieke landen Spanje en Por

. tugal. Dit is door Paus Alexander VI in 
'1494 voorkomen: hij stelde een demar
catielijn vast, dwars door de hele we-
reld van Noord naar Zuid, wat links 
hiervan zou ontdekt worden zou aan 
Spanje toebehoren, het lands rechts van 
deze lijn zou voor Portugal zijn. Het 
bleek later dat deze demarcatielijn, van 
boven naar beneden, ongeveer midden 
over Zuid-Amerika liep. Alleen Brazilië 
- maar dat is dan ook bijna de helft
van dit hele werelddeel - ligt zo goed 
als geheel rechts van deze lijn. Alle an
dere kleinere landen van Zuid-Amerika 
liggen geheel of gedeeltelijk links van de 
demarcatielijn. Daarvandaan komt het, 
dat Brazilië Portugees werd en de Por
tugese taal heeft b�houden; overig 
Zuid-Amerika werd overwegend Spaans 
en voert nog het Spaans als de lands
taal. 

Spannende ontdekkingsgeschiedenis 
De ontdekkingsgeschiedenis van Zuid
Amerika moet voor de mensen van die 
tijd een spannende historie _geweest zijn. 
Telkens kwamen er ontdekkers op an
dere plaatsen aan land. Men dacht vele 
en grote eilanden gevonden te hebben 
aan de andere zijde van de Indische 
eilandengroepen die men reeds bereikt 
had door reizen om Afrika heen. Ma,\r 
men ontdekte ook de mondingen van ri
vieren welke men eindeloos ver op kon 
varen zonder dat er een einde aan 
scheen te komen. Een Italiaan uit Flo
rence, Americus Vesputius, had verschil
lende van deze reizen meegemaakt: hij 
was de eerste die vermoedde dat al deze 
gevonden kusten, stukjes waren van de 
kust van één groot vastenland, en hij 
kreeg gelijk. Naar zijn voornaam Ame
ricus heeft men dit hele nieuwe wereld
deèl. Amerika genoemd. 
Columbus zelf heeft zijn ontdekkiruz 

Pas de Portugees Magelhaes vond. een 
zeeweg naar Indië om de zuidpunt van 
Amerika heen, door de naar hem ge
noemde Straat van Magelhaes, tussen 
het vasteland en het eiland Vuurland. 
Er bestond in de Middeleeuwen een le
gende dat er ten westen van Ierland een 
groot eiland Brasil moest liggen. Toen 
Cabral, de admiraal van de Portugese 
vloot, in 1500 ,en nieuwe kust vond 
met het klimaat van Afrika maar zonder 
negers op het land en dat dus een nog 
onbekende streek moest zijn, meenden 
zij Brasil gevonden te hebben, maar het 
was de kust van wat nu nog Brazilië 
heet. 
Dit werd Portugees bezit en is in aard 
en taal ook helemaal Portugees gewor
den en, gebleven. 
Vele andere namen van steden en landen 
in Zuid-Amerika zijn in de ontdekkings
tijd door toevalligheden ontstaan. Zo 
vond men op t Januari 1526 een grote 
baai die men naar die datam Rio de 
Janairo noemde, dat een der grootste 
havens van Brazilië is geworden. 
In t 526 voer een ontdekkingsreiziger de 
nog zuidelijker gelegen Parana op. Op 
deze rivier ontmoette hij Indianen die 
zilveren sieraden droegen. Men meende 
daarom dat hier een gebied zou liggen 
waar veel zilver zou gevonden worden 
en men noemde daarom deze rivier de 
zilverrivier wat in het Latijn is: Fluvins 
Argenteus; hieruit is de naam Argentinië 
ontstaan. 
Een aparte geschiedenis is . het, te ver
tellen hoe het land is veroverd en hoe 
het zich vrij gemaakt heeft van de Euro
pese overheersing. Daarover een volgen
de keer. T. 

; 

• 



. t'f
C. 

" 
f.'· �--t" 
( 

-

� 
�,� 
=::. �3 

• "-�
\

3, 

Uw licht zij over ons altijd Morgenster, Moeder der Genade, In ons hart de roem van Uw volkomenheid En het aroom van uwe levensdaden Uit een verleden tijd. JAC SCHREURS 
De H. Bloedprocessie 1951De tamboers. De ontwerper van de nieuwe H. Bloedprocessie, Lucas van Hoek, heeft er van het begin af op gestaan, dat de ommegang zou geopend worden met de diepe slag der dieptrommen. In de twee voorgaande jaren moest echter worden volstaan met gewone trommen en het moet gezegd worden: deze opening van de stoet heeft zeer goed voldaan. De tamboers, gestoken in hun zwierige costumes, vaardig in het hanteren van de trommelstokken, een mars roffelend, speciaal voor deze processie gemaakt, brachten processieganger en toeschouwer onmiddellijk in een zeer ontvankelijke stemming om deze vrome manifestatie met enthousiasme en eerbied mee te vieren. Dit jaar zullen van de twaalf trommen er zes worden vervangen door dieptrommen. De H. Bloedstichting is hiertoe in staat gesteld door de zeer gewaardeerde medewerking van de Boxselse Kajotters, die onlangs zes prachtige trommen konden aanschaffen. De dieptrommen zullen dan ook geroerd worden door de tamboers der K.A.J. De nadering der H. Bloedprocessie zal zó op nog indrukwekkender wijze worden aangekondigd. Het Essche St. Willibrordus-Gilde in de processie. In Boxtel hebben voorheen ten minste vier schuttersgilden bestaan: St. Barbara, St. Sebastiaan, St. Joris en St. Cathrien. Het behoeft nauwelijks betoog dat deze gilden alle vóór de Hervorming in de H. Bloedprocessie hebben meegetrokken.In woelige tijden en bij de formidabeletoeloop van vreemdelingen op Drievuldigheids-Zondag hebben de Gildebroeders voor de processie de weg vrij gemaakt en het Allerheiligste met hunwapens en mankracht beschut.Uit de statuten of kaart van "de oudeGilde van den Edelen Ridder Sint Joris"blijkt, dat de dekens met Pinksteren eeninspectie hielden over de gilde-broedersmet het oog op de processie "als mendat H. Bloed omdraegt."De Boxtelse schuttersgilden zijn helaasop het einde der 19e eeuw ten ondergegaan, nochtans stelde de H. Bloedstichting er prijs op dat de traditie vanhet meetrekken van een "schuts" in deprocessie werd hersteld. Ee�. voor dehand liggende en aantrekkehike oplossing doet zich hier voor. Het nabij gelegen Esch heeft zijn eerbiedwaardig Sint Willibrordusgilde als een kostbaar bezit weten te waarderen en te behouden. Esch is steeds door banden van vriendschap met Boxtel verbonden geweest - en wat meer is: de hoofdpersoon uit de historie van het mirakel van het H. Bloed, Eligius van den Aker was rector van het altaar van de H. Ge1est in de kerk van Esch. Het is vooral om deze historische band dat een beroep is gedaan op de medewerking van de Essche St. Willibrordus-Schuts. De deelneming aan de processie werd spontaan en hartelijk toegezegd -;- zókan door de bereidwilligheid van dit aloude gilde, dat met haar standaard en vlaggen en andere attributen de proc_e�sie komt opluisteren, een schone trad1t1e wederom worden opgenomen. Over de Jozuë en Kaleb-groep schreven wij reeds. Over de kosten ook. Met de medewerking van allen zal de H. Bloed-processie steeds meer een verheven manifestatie worden van oprechteBrabantse godsdienstzin.Bijdragen worden gaarne in ontvangst genomen door de Thesaur�er der_ H.Bloedstichting, de heer Pieter Tielen, Stationstraat 28 te Boxtel. • Eenieder houde er rekening mee dat deH. Bloedprocessie, op DrievuldigheidsZondag, 20 Mei a.s. om 4 uur uittrekt !

Binnengekomen giften voor de H. Bloedprocessie:van N. N. om gevraagde gunstgunst te verkrijgen 0. G. ter ere van het H. BloedTer navolging, van N.N. f 5,,, 10,,, 3,-Totaal f 18,Hartelijk dank aan de drie schenkers die de rij openden. Moge dit voorbeeld door vele ingezetenen en verenigingen nagevolgd worden. 

* Om eens met veel lawaai te beginnen: Op Koninginnedag daverde Boxtelvan de voetzoekers, die bij tientallenexplodeerden vóór en achter de voetenvan de argeloze wandelaars, die hunschreden richtten naar de Markt, waarde harmonieën een avondconcert gaven.Ofschoon wij voor een kwajongensstreekgemakkelijk vergeving vinden, achttenwij het toch onbetamelijk dat rustigemuziekavonden op dergelijke wijze verstoord worden. Wij verwachten straksbetere dingen van deze "Keistampertjes" ! * Ondertussen marcheerden dejongens van Harmonie De La Salie inspiksplinter-nieuwe uniformen door Boxtel. De eigen kleermakerij had ze gestikt, dus de warme belangstelling vanonze burgerij was dik verdiend. * Debelangstelling was die dagen trouwenserg gevarieerd en liep van kinderfeesten concerten en mastklimmen naar deda�sgelegenheden. Hier kwam de liefhebberij niet alleen voort uit de bevolkingsgroep boven de achttien jaar, maarook wel uit de groep, die deze aanvallige leeftijd nog niet bereikt heeft. Daarhiervoor het "verboden toegang" geldt,lijkt controle ons nog steeds gewenst.Kunnen we het daarover eens worden?
* We blijven in dat geval nog even nafeesten, want er waren overstelpend v�elliefdesuitingen voor ons Vorstenhms.Aangezien er wel eens gezegd wordt,dat de liefde door de maag gaat, maakte een Boxtelse banketbakker op deoranjedag zijn lekkernijen in de vaderlandse kleuren, versierd met vorstelijkeemblemen, vlaggetjes en wat dies meerzij. * En werd op de vóórlaatste verjaardag van Koningin Juliana in het gemeentehuis een borstbeeld van H.M.geplaatst, op de laatste verjaardig kreegdit beeld een fraai houten voetstuk,waarin een koninklijk wapen is uitgehouwen. * De Boxtelse winkeliers lieten het er ook niet bij zitten op diemooie dag en trokken 's middags meteen tiental reclame-wagens Boxtel uitom elders de grote trom te roeren voor delopende verkoop-acties. 's Avonds maakten ze bij de terugkeer nog een propagandaritje door Boxtel, dat Koninginnedag vierde, maar toch nog wel evenaandacht had voor deze stunt. i( Genoeg nu over deze dag, want "gekomenis de lieve Mei", zingen wij Brabandersreeds en trekken zingend en biddendter beevaart. Waarom?* Ach waaromtrokken Maandag, Dinsdag en Woensdag weer de kruisprocessies voor devruchten der aarde? Op de allereersteplaats omdat de gelovige mens het gebed nog nodig acht, waarschijnlijk. En ishet voorts niet schoon tijdens de kruisdagen met de boeren door het processiepark te trekken, als de natuur dit in zijnprille schoonheid tot een lusthof maakt?Zo ook met de bedevaarten: ze openenonze ogen voor het goede en schone omons heen! * Maar op de scheurkalender staat thans 5 Mei, dus vandaag eengezellig bevrijdingsfeest. Veel plezier ende groeten aan Jás de Keistamper, dievanavond ook mee aan doet. En dè kanie, d'n dieë !

Parochie,Retraite 
St. Petrus DERDE EN VIERDE RONDE. De derde groep heeft zich kordaat gehouden. 't Was 'n lievelust, om 's avonds twee keer de kapel van 't Verenigingsgebouw, zo vol te zien. En ook 's morgens waren er heel veel present. Op de sluitingsmorgen bij de Alg. H . Communie was er de blije feeststemming. 't Was prachtig. We danken U voor uw tro.uwe opkomst. Ze zeggen (boze tongen natuurlijk) dat de Keistampers taai zijn! Nou, daar hebben ze groot gelijk in, voor 100 pct. En nu we Maandagavond voor de vierde groep van wal steken, nu zullen ze ook laten zien, dat ze naar de ParochieRetraite komen. Sommigen hebben gezegd: ,,Ik zal wel 's zien, doch nu ze persoonlijk de uitnodiging kregen, nu komen ze toch. Ze· weten heel goed, dat in zo'n retraiteweek Gods genade mild. over hen neerdaalt. En ze begrijpen ook best, dat als ze toch gaan, 0. L. Heer zich niet in edelmoedigheid Iaat overtreffen . We krijgen dus dit besluit: ik blijf niet van de retraite weg, omdat ik er niets voor voel; ik ga toch 's luisteren. We maken het U heel gemakkelijk met de dubbele avondoefeningen. (U kunt dat thuis zelf regelen met de huisgenoten). Dus Maandagavond starten we weer, en U komt dan en zegt tegen 0. L. Heer: ,,Hier hebt U er een, die er niets voor voelde, maar die toch komt, omdat U iets voor mij voelt, naar mij kijkt en aan mij denkt, en zoveel voor mij hebt gedaan!" Doch nu nog iets. Dit is de laatste week in de kapel van de Burgakker. Wanneer er nog zijn, die geen gelegenheid hadden om mee te doen, dan hebben ze nu 'n laatste kans vlakbij. Half Mei, gaan we naar de kapel van de Witte Paters, St. Charles. En daarna in St. Paulus-Jeugdhuis, Nieuwstraat, voor de zesde en laatste ronde. Pater Monulfus. 

Plaatselijk Nieuws PINKSTER-MUZIEKFEESTEN 1951. Zoals reeds is gemeld, zullen de plaatselijke muziekverenigingen tijdens de Pinksterdagen muziekfeesten organiseren, en wel in dezelfde geest als zij dit deden in 1949; dit betekent dus een serie concerten, des namiddags en 's avonds, terwijl daarnaast een uitgebreide kermis, w.o. een auto-skooter, luchtschommels, draaimolen aanwezig is. Voor de muziekminnenden dus concerten, voor de jeugd kermis, terwijl ook aan de dansliefhebbers is gedacht, door aanwezigheid van twee danstenten. De Muziekfeesten worden geopend op Pinkster-Zaterdag des middags om 6.45 uur met een muzikale wandeling door de R.K. Gildenbondsharmonie, daa.rna naar het feestterrein, waar de officiële opening plaats vindt door de voorzitter van het Comité "Pinkster-Muziekfeesten", de Heer A. C. v. d. Weyst. Het terrein is voor wat de kermis betreft, reeds vanaf 5 uur geopend. Het openings-concert wordt ditmaal verzorgd door Boxtels Harmonie. Op te Pinksterdag des avonds Vocaalen Instrumentaal Concert door de Koorvereniging "St. Caecilia/St. Petrus, Boxtels Gemengd Koor en de Boxtelse Orkestvereniging. Beide Koorverenigingen voeren o.a. tesamen werken uit begeleid door de Boxtelse Orkestvereniging. Bij de uitvoering van deze werken zijn ongeveer 170 personen betrokken. Op Pinkster-Maandag concerten door de Harmonie van Huize "De La Salie", Fanfare "St. Lambertus" te Gemonde, Boxtel's Harmonie, terwijl het sluitingsconcert wordt verzorgd door de R.K. Gildenbondsharmonie. Men kope voor verdere bijzonderheden het uitgebreide programma, hetwelk voor de uitzonderlijk lage prijs van 10 cent ter beschikking wordt gesteld. GEMEENTE-SLACHTHUIS WORDT HEROPEND. Heden, Zaterdag 5 Mei, zal het geheel gemoderniseerde gemeente-slachthuis plechtig heropend worden, in het bijzijn van het college van B. en W. en de gemeenteraadsleden. LEZING MET LICHTBEELDEN. Acquarium-liefhebbers krijgen een mooie gelegenheid om hun kennis te verrijken inzake het houden van tropische vis en de teelt van ander acquarium materiaal. Het hoofdbestuurslid, de heer Versteeg, van de Nederlandse Bond van Acquariumhouders zal op Dinsdag 8 Mei 's avonds om 8 uur in café Van Rooij, Baroniestraat, een lezing met lichtbeelden komen geven over de tropische vis en alles wat voor liefhebbers van belang kan zijn. Allen die belang stellen in de acquariumliefhebberij hebben vrije toegang. NACHTELIJKE BRAND. Bij de beëindiging van zijn werkzaamheden, op Woensdagavond omtreeks half 12, merkte de heer Andr. v. d. Aker, dat er brand was in het schuurtje van C. van Weert in de Nieuwstraat, naast de St. Paulusschool. Na de brandweer gealarmeerd te hebben, wekte hij de eigenaars, alsmede de buren, die al gauw aan het blussen sloegen. De brandweer was echter spoedig ter plaatse om het werk van hen over te nemen. Men was het vuur om 12 uur al meester, zodat het nachtelijke brandje geen ernstige gevolgen kreeg. VOOR DE MISSIE. Op de bruiloft van v. Esch-Bergman werd opgehaald door Sientje Bergman 
f 3,08 voor de missienaaikring "MIAD". 

GIFTEN VOOR MARIA-BUURTKAPEL. Ter ondersteuning van de bouw der Maria-buurtkapel in de. Prins Hendrikstraat werd door ons ontvangen: Van N.N. / t,-Van huisvader voor een goede levenswandel van zijn kinderen f 1,In totaal werd voor de steentjes-verkoop ontvangen f 32,85 Wie brengt nog meer een offertje? Giften bij Th. Vilé, Fr. Staelstraat 8 of Brabant's Centrum, Molenstraat 19. SANTA TERESA EN DE HORLEPIEP. Zondag laatstleden was het feest voor de Treesjes van Santa Teresa. Een pasgevormd toneelclubje, zomaar ineens ergens vandaan gekomen, zou voor de eerste keer voor het voetlicht treden. Het bovenzaaltje van het K.J.V.-huis was voor de belangstelling veel te klein. Meer dan 150 Treesjes waren komen opdagen. De Directeur verwonderde er zich over en begreep niet waar ze allemaal vandaan kwamen. Er werd gestart met een verjaardagsmars (omdat er toevallig een jarige in hun midden was) keurig begeleid door Jeanne de Haas. Daarna was het de beurt voor de twee zingende zusjes Helma en Selma. Het derde zusje hinkte op het toneel. Maar haar stukje hinkte niet, en oogstte een warm applaus. En toen het volgende stukje. We dachten een heuse Rooise boerin te zien en een echt stadsjuffertje. Gelukkig dat het zo'n blij slot had. Onder de pauze met tractatie toonde Jo Merkx hoeveel muziek er in een gammele piano kan zitten. Na de pauze kwam het eigenlijke stuk: De Horlepiep. Wel meisjes, dat heb je keurig gedaan. Men zou niet zeggen, dat al deze meisjes voor de eerste keer op de planken stonden. Van plankenkoorts niets te merken. Maar misschien weet Anny Kennis daar iets meer van te vertellen. Vrouw Klaassen en Vrouw van de Ven waren waardige tegenspeelsters. In onvervalst dialect (beelden uit mijn kinderjaren?) lieten ze ons de trots en de afgunst zien van twee Brabantse boerengezinnen. En wat een ondeugend ding was die dochter van Vrouw Klaassen! Zo koket en stiekum en toch met een gouden hart. Ook de kinderen van Vrouw Van de Ven mochten er zijn. En dan te weten dat ze thuis niets kregen dan wat aardappels met lawaaisaus. Koba en Hanneke waren twee ijverige 
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zelatricen. Jammer dat die tegenwoprdig haast niet meer te vinden. zijn. Alles bijeen: het was schoon en echt Brabants. DONATEURS-CONCERT LENNISHEUVEL. Fanfare St. Amoldus heeft j.l. Zondag z'n donateurs en belangstellenden getoond, dat de wintermaanden niet in ledigheid zijn doorgebracht. Het m'\IZiekprogramma was ditmaal iets zwaarder, maar St. Amoldus heeft laten horen, dat het al heel wat meer kon presteren dan een mars of 'n walsje. En werkelijk het was goed, hetgeen niet weinig te danken is aan de stevige leiding van haar directeur.· Om de avond wat aan te vullen werden twee kluchtjes door de leden zelf opgevoerd, en aangezien 't geen beroepswerk is, was 't spel heet dragelijk Alles bijeen was het een geslaagde avond en te oordelen naar de stemming in de zaal en de opgevangen gesprekken na afloop, was het publiek · zeer tevreden en hadden zelfs verscheidene jongeren er geen spijt van er • een dansavondje voor te hebben gemist. Goed zo, mannen van "St. Arnoldus" zet door. Steeds beter! MISSIENAAIKRINGTENTOONSTELLING. ESCH 
De Essche Missienaaikring maakt. zich weer op voor de tentoonstelling van 't vervaardigde werk met de a.s. Pinksterdagen. Fraaie kerkelijke paramenten, kleedjes voor de "zwarte kindjes", 'n stapel gebreide goederen, dit alles bij elkaar maakt 'n bezoek overwaard. Bovendien heeft de kunstschilder de heer H. v. Vucht, wiens werk de vorige keer zoveel bewonderaars trok, wederom toezegging gedaan, tot steun van de missie zijn nieuwe werken te exposeren. 'n Loterij, niet mooie prijzen (koffieservies, gebloemde deken, etc.), en verschillende andere attracties geven de inwoners van Esch en omstreken volop gelegenheid de kas van de naaikring te steunen. Het Bestuur hoopt, dat er, gezien dit mooie doel, van een en ander druk gebruik gemaakt zal worden. 

Geslaagde Oranjefeesten SCHOOL-WISSELBEKERS WEER IN ZELFDE HANDEN. Veel belangstelling voor het avondprogramma. Er mag dan eens met reden gezegd zijn, dat het Zuiden zich niet zo gemakkelijk en spontaan geeft en zijn liefde voor het Koninklijk Huis niet van de daken verkondigt op de verschillende nationale feestdagen, zeker is dat het alle moeite doet om op deze dagen een programma van passende feestelijkheden samen te stellen; passend in het kader van de dag, passend ook voor de bevolking. "Boxtel Vooruit", dat in onze plaats de organisatie van dergelijke feesten in handen heeft, nam dit jaar niet te veel hooi op de vork, maar wist aan het gebrachte een perfecte organisatie te geven. Gelukkig mocht dit comité zich ook verheugen in een grote belangstelling, zowel voor het middag- als het avondprogramma, terwijl ook over de medewerking in het algemeen niet geklaagd mocht worden. De jeugd op haar best. 's Middags vonden de wedstrijden plaats om de schoolwisselbekers, die bij de vorige krachtmetingen in handen waren gekomen van de Jongensschool St. Franciscus en de Meisjesschool St. Jozef. Het enthousiasme van de jeugd voor deze wedstrijden kende haast geen grenzen en Boxtel Vooruit had dan ook de grootste moeite het programma op tijd afgewerkt te krijgen. De politie deed echter ook goed werk en leidde door tactisch optreden een en ander in goede banen. En waarom ook geen geestdrift bij onze kinderen? De school-eer stond immers op het spel en al is ,,school" niet altijd een aangenaam begrip voor de jeugd, als het op een krachtmeting aankomt, dan wordt door de deelnemers het beste beentje voorgezet en dan zijn de toeschouwertjes langs de kant nu eens niet de beste stuurlui aan de wal, doch supporters met een vuur en een levendigheid, waarbij horen en zien soms vergaat. Nu de kinderen zich daarbij nog getooid hadden met de nationale kleuren, was het een boeiend gezicht, met alle bekoorlijkheid, die de spelende jeugd eigen is: Om de wisselbekers werd fel maar sportief gestreden, waarbij de oude bezitters St. Franciscusschool en St. Jozefschool uiteindelijk als overwinnaar uit de strijd te voorschijn traden. De uitslagen luiden: Meisjesscholen: 1 e klas: blokjes lopen. 1. Angela B (met A. Mathijssen, T. v. d. Brandt en R. v.Roosmalen); 2. Duinendaal A; 3. Angela A; 4. Duinendaal B; 5. St. Theresia.2e klas: Zaklopen. 1. Duinendaal A (metM. v. Zoest, A. Tausch en A. Pijnenburg); 2. Duinendaal B; 3. St. Theresia;4. Angela A; 5. Angela B.3e klas: Touwtrekken. 1. Duinendaal A(met F. v. Son, M. van Schaik en J.Voets); 2. St. Theresia; 3. Angela B;4. Angela A; 5 Duinendaal B.4e klas: Estafette. 1. Duinendaal A (metT. v. d. Meijden, R. Bakker en J.Schoenmakers); 2. Duinendaal B; 3. Angela A; 4. Angela B; 5. St. Theresia.5e klas: Lopen met bal op plankje. 1.Duinendaal B )met A. Lorist, R. Bergman en T. Smits); 2. Angela B; 3. Duinendaal A; 4. St. Theresia; 5. Angela A. 

6e klas : Estafette met hindernissen. t. Angela A (met R. v. Beeck, M. Everhard en A. v. d. Laak); 2. Duinendaal A; 3. St. Theresia; 4. Duinendaal B; 5. Angela B. Totaal-uitslag: t. Duinendaal A, met 52 punten; 2. Duinendaal B, 36 ptit. ;: 3. (na kampen) Angela A; 4. Angela B, beiden 32 pnt.; 5. St. Theresia, 28 pnt. Jongensscholen. Voor de jongens. wàren .. dezelfd�ed" strijden • vastgesteld als vóor de-· meisjes. te klas : 1. St. Petrusschool (met C. v. Breugel, K. Sips en Rob Verweii); 2. St. Franciscusschool; 3. St. Theresia; 4. St. Paulus; 5. Aloysius en 6. Openbare School. 2e klas: 1. St. Franciscus (met A. Habraken, J. v. d. • Broek en H. Kasteleijns); 2. St. Paulus; 3. St. Petrus; 4. Aloysius;5. St. Theresia; 6 Openbare. . 3e klas: 1. St. Franciscus (met H. Nouwens, Rob Hoyng en A. Adelaars); 2.St. Paulus; 3. Openbare School; 4.Aloysius; 5. St. Petrus; 6. Theresia.4e klas: 1. St. Petrus (met B. Dollevoet,G. v. Alebeek en Lou v. Vlerken); 2.St. Franciscus; 3. St. Paulus; 4. Openbare School; 5. Aloysius en 6. St. Theresia.5e klas: 1. St. Petrus (met J. v. Overbeek, F. v. Meersbergen en W. Rekkers); 2. St. Franciscus; 3. St. Theresia;4. St. Paulus; 5. Aloysius en 6. Openbare School.6e klas : 1. Openbare School (met Ronald van Dongen, F. Verhoeven en R.Das); 2. St. Theresia; 3. St. Franciscus;4. St. Petrus; 5. St. Paulus en 6. Aloysius.Totaal-uitslag: 1. St. Franciscusschool,50 punten; 2. St. Petrus-school met 42pnt.; 3. St. Paulus-school, 32 pnt.; 4.St. Theresia-school, 22 pnt.; 5. Openbare School, 20 pnt.; 6. Aloysius-school,14 pnt. Muziekgenot en mastklimmen onder de schijnwerpers. Reeds vroeg in de avond schaarden zich weer vele muziekliefhebbers rond de feestelijk verlichte kiosk, waar Harmonie De La Salie en Boxtels Harmonie de mooie avond zouden vullen met goede muziek. Het werden· enkele genotvolle uren voor het talrijke gehoor, waaronder slechts enkele rusteloze naturen de orde wel eens trachtten te verstoren. Na de muziekuitvoeringen verplaatsten de aanwezigen zich van de kiosk naar de klimpalen bij het gemeentehuis. Daar G. v. d. Meer, die de diverse vermakelijkheden ook op Koninginnedag weer met bekwame hand leidde, vele mastklimmers de strijd laten aanbinden met het gladde hout. Van alle deelnemers slaagde alleen L. v. d. Heyden er in het zozeer begeerde labeltje uit de top van de mast te kapen; de overigen kwamen wel tot goede prestaties, maar konden ondanks de luide aansporingen van de kijkers het einddoel niet bereiken, zodat L. v. d. Heyden in het bezit gesteld kon worden van de uitgeloofde 25 gulden. Hiermee kwam dan tevens het einde van deze eerste serie vermakelijkheden, welke vandaag gevolgd zal worden door een nieuwe reeks. De laatste bijzonderheden hierover worden U elders in het blad bekend gemaakt. Wij willen U nog aansporen het welslagen van het programma van vandaag (5 Mei) zoveel mogelijk te bevorderen door U stipt te houden aan de gegeven en nog te geven richtlijnen. 

.. 



Sociale verzekeringen NOODWET OUDERDOMSVOORZIENING. Het is gebleken, dat vele ouden van dagen de uitkering der Noodwet Ouderdomsvoorziening niet hebben begrepen. De inkomensgrenzen zijn verhoogd en bedragen thans voor de Gemeente Boxtel, die in de IVe klasse is gerangschikt, voor een ongehuwde f 785,-, en voor een gehuwde man f 1245,- per jaar, voor de omliggende gemeenten o.a. Schijndel, Esch en Liempde, die in de Ve klasse vallen f 735,- en f 1170,per jaar. De oude inkomensgrenzen waren gesteld voor de gemeente Boxtel op f 725,voorongehuwden f 1150,- per jaar voor gehuwde mannen, voor Schijndel, Esch en Liempde f 675,- en f 1075,per jaar. Nu zit het verschil hierin, dat op de -oude toegekende uitkeringen f 2,50 permaand toeslag bestaat en deze uitkeringen opnieuw met 10"/0 werden verhoogdmet een minimum bedrag van f 4,90 permaand voor gehuwde mannen en f 2,per maand voor ongehuwde. Deze laatste inkomensgrenzen met de bijslagenen de verhogingen blijven van kracht.Voorbeeld I.Een gehuwde man in Boxtel heeft eeninkomen van niet meer dan f 50,- perjaar. Deze krijgt dan de volle uitkeringvan f 828,- per jaar of f 69,- permaand.Deze uitkering wordt vermeerderd met
f 2,50 bijslag tot f 71,50 en hierop komt de laatste 10"/o verhoging, zodat het totaal der uitkering bedraagt f 78,65 per maand. Voorbeeld Il. 

Een gehuwde man heeft een inkomen van f 620,- per jaar. Dit inkomen wordt naar beneden afgerond tot 
f 600,- per jaar en de helft hiervan of f 300,- wordt in mindering gebracht op de uitkering van f 828,- per jaar. De uitkering voor deze man zal dan bedragen f 828,- - f 300,- is f 528,per jaar of f 44,- per maand. Deze uitkering wordt vermeerderd met f 2,50 per maand bijslag tot f 46,50 en 10% verhoging f 4,65, zodat het totaal der uitkering bedraagt f 51,15 per maand. Voorbeeld III. Een gehuwde man heeft een inkomen van f 1140,- per jaar. Dit inkomen wordt naar beneden afgerond tot 
f 1100,-. De uitkering van f 828,wordt dus verminderd met f 550,- en zou f 278,- per jaar bedragen. Het inkomen plus de uitkering zou dan 
f 1140,- + f 2,78 is f 1418,- per jaar bedragen. Aangezien echter de inkomensgrens om voor een uitkering in aanmerking te kunnen komen f 1150,per jaar bedraagt is het begrijpelijk, dat inkomen + uitkering daar niet boven mag gaan. De uitkering in dit geval bedraagt dus niet f 278,- maar f 10,per jaar. Dit bedrag wordt verhoogd tot 
f 24,- per jaar n.l. de minimum uitkering, derhalve f 2,- per maand. Deze uitkering wordt vermeerderd met f 2,50 bijslag is f 4,50 en 10"/0 verhoging, welke echter niet minder dan f 4,- per maand mag bedrgen. Het totaal der uitkering bedraagt dan f 4,50 + f 4,- = 
f 8,50 per maand. De berekeningen voor vrijgezellen kan op de zelfde wijze als voor gehuwden gemaakt worden, doch in een volgend artikel zullen wij de bijzonderheden erover publiceren. 

Toets der Critiek ,,WIE KUST DE MUMMIE?" Deze ondeugende vraag werd door het gezelschap "Brabants Toneel" op hoogst amusante wijze gesteld, Dinsdag in ,,Riche" en Donderdag in "Orion". Toen het antwoord gegeven werd, behoorde al zoveel geslaagde humor tot het verleden, dat men het slot - hoe jammerlijk dat ook was voor de Zoon van Egypte, Amenhotep, - gelaten aanvaardde als de enig mogelijke oplossing van alle mummificatiemisère. Ofschoon het fantastisch gegeven slechts een ontspannend karakter had, heeft Brabants Toneel met de keuze er van toch niet de weg van de minste weerstand gekozen, want de vertolking vergde het uiterste van regie en spelers: Nu eens een volkomen beheersing om niet tot clowneske dingen te geraken, dan weer eens een boeiende dialoog om enkele langdradigheden van het stuk te camoufleren, en doorlopend een volledige overgave om het contact met de rumoerige zaal niet te verliezen. Natuurlijk zijn de dilettanten er niet in geslaagd dit alles tot in de perfectie uit te voeren, doch als men bedenkt, dat niet de mate waarin men tekort schiet de waarde van een toneeluitvoering bepaalt, doch de mate waarin men zich boven de tekorten weet uit te werken, wel, dan heeft Brabants Toneel een pluim verdiend. Dan redetwist men niet langer over enkele aanvechtbare spelopvattingen bij de hoofdfiguren over een wat vermoeiende eerste helft of een soms zwakke uitspraak plus een mislukt grotestadsdialectje. Dan geeft men liever zijn bewondering te kennen over het geestige 
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spel van Herman, de huisknecht, of de komische verrassing in de persoon van Amenhotep. En dan laat men ook niet na de overige vertolkers te prijzen om hun spel, dat weliswaar niet onder de topprestaties gerangschikt mag worden, doch dank zij de uitstekende regie van P. Prince dikwijls goede hoogtepuntenkreeg en slechts zelden volkomen beneden de maat bleef.Het décor, dat geheel in de stijl van het stuk was uitgevoerd, alsmede de grime van de heer Lamoen, droegen veel bij tot het succes van deze twee avonden, waarvan weer vele toneelliefhebbers genoten hebben. 

2e Bloedafname=avond Op 7 Mei a.s. is de 2e bloedafnameavond in de Ambachtsschool. Ingang door de zijpoort. De afname is van 7-9 uur. Alle opgeroepenen krijgenpersoonlijk een oproepkaart met vermelding van het uur waarop zij verwacht worden. Men gelieve zich zoveelmogelijk aan de vermelde tijd te houden.Kan men op de oproepingstijd niet komen, dan is het mogelijk op een andertijdstip tussen 7 en 9 uur geholpen teworden.Ongeveer 250 bloedgevers zijn U op 23 April goed voorgegaan. Zij kunnen getui
7
en dat het weinig te betekenen heeft'n ½ liter bloed af te staan. Volgt U dit goede voorbeeld op en helpt mee dit werk van naastenliefde te doen slagen. De 3e afname-avond is 16 Mei in het Paulus Jeugdhuis. De oproepingen hiervoor worden volgende week verzonden. 

Nationaal Katholiek Thuisfront 
OPNIEUW AANBEVELING VAN DE KARDINAAL. 
De nood van de militaire zielzorg heeft Zijne Eminentie Joh. Kardinaal de Jong genoopt zich andermaal over Nationaal Katholiek Thuisfront uit te laten. In een verklaring gepubliceerd in Analecta van het Aartsbisdom lezen wij het volgende: ,,Door de wereldverhoudingen genoodzaakt, zullen vele van onze jonge zonen voor langere tijd onder de wapenen verblijven onder omstandigheden, die ongetwijfeld ernstige gevaren kunnen meebrengen. Waar Z. E. Joh. Kardinaal de Jong zó duidelijk de grote noodzaak onderstreept, daar zullen de gelovigen zeker niet achterblijven en zich unaniem stellen achter Nationaal Katholiek Thuisfront. De ledenwervingsactie, die het Nationaal Katholiek Thuisfront onlangs is begonnen, wensen wij een volledig succes toe tot zegen van onze militaire jeugd. Opgave daartoe kan, behalve bij de besturen van de plaatselijke afdelingen, geschieden aan Nationaal Katholiek Thuisfront, Den Haag, Postbus 4 tegen een minimum contributie van f 1,20 per jaar. Onze mannen verdienen Uw opgave wel. 
Schoolvoetbalcompetitie Petrusschool-Franciscusschool 0-8 Oloysiusschool-St. Michielsgestel 1-0 Theresiaschool-Paulusschool 2-6 Programma voor Woensdag 9 Mei: Franciscusschool-Theresiaschool Petrusschool-Aloysiusschool St. Michielsgestel-Paulusschool 

DE NOTARISSEN MERTENS TE BOXTEL en Te koop een toom beste big- Te koop: een toom N.L. big�en. J. de Bie, Roond 8. _ gen. L. van Esch, Tongerse-straat 40.Te koop : Beste volbloed vaar-%en bij J. v. d. Heijden, Knuis-tenkoepel, Boxtel. Te koop: een toom biggen bij Jos. Maas, Lennisheuvel. 
In 't Anker 
Grote Blikken Tomatensoep 
met Vlees 55 et 10 SPECIALE

Pinksteraanbiedingen! 11

VAN HELLENBERG HUBER & SWEENS TE 's BOSCH zullen te Boxtel voor Mevr. Wed. Havens-Welvaarts, in Café de Zwaan van de heer L. v .d. Wassenberg, Fellenoord 8, op Dinsdagen 15 en 22 Mei 1951 telkens nam. 5 uur Te koop : • een toom zware biggen G. Y., waarbij 5 gemerkte. Jos. de Jong, Mijlstraat 22. Te koop: een varken N. L., 13 weken drachtig bij J. J. v. d. Sande, Liempde, Loeeind D 23.Te koop: een toom beste biggen. H. Scheutjens, v. Salmstraat 54. Gevraagd: voor 1 of 2 dagen in de week, flinke werkster. Aanmelden Hotel Villa Catharina, Boxtel. Werkster gevraagd voor 2 à 3 dagen per week. Bevragen Molenstraat 19. Wegens plaatsgebrek te koop, goede Franse Studiepiano en pianostoel, koperen pianolamp, zo goed als nieuwe divan met �eed_,_ �e".�K�_n_ Molenstr. 19. Een werkster gevraagd voor één dag in de week. Bevragen Molenstraat 19. 
Dr. Hoeksvereniging Afd. Boxtel van het Wit-Gele Kruis. 

Alg. Ledenvergadering 
op WOENSDAG 16 MEI, 's avonds 8 uur, in de foyer van de Ark. Agenda: 1. Opening 1 2. Notulen vande vorige Alg. Vergadering 1
3. Jaarverslagen van Secretaris en Penningmeester over 19501 4. Bestuursverkiezing, (aan de beurt van aftreden zijn Mevr. van Erp-v. Oorschot en de Heren A. v. d. Weijst en H. v. Kasteren, die allen wederom herkiesbaar zijn. Candidaten door de leden te stellen moeten vóór 16 Mei schriftelijk bij de V oor:zitter, Clarissenstraat 20, worden in:zediend. 5. Bespreking uitleen artikelen. Het Bestuur. Te koop : een haard, een stofzuiger, een fornuis, en een trekzaag, Esschebaan 8a. R.K. Jongeman zoekt te Boxtel pension met huiselijk verkeer Brieven onder nr. 85, Molenstraat 19. 

Te koop: een toom beste bi�gen N. L., zeugjes gemerkt voor het stamboek, bij W. Megens, Esschebaan 16. 
DEZE WEEK: 

-�
Het koekje Voor de fijn
proever, zo uit de oven. 

Slechtsf0,59 p, 250 gr.

1 
.A. IJ. d. .;lkijlûnPast. Erasstraat 13, Boxtel 

'W'\,,# ---"""'-'-

Gekookte Worst 
Boterhammen worst 

100 gr. 
30 et 
30 et 

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

Ac�ouotaot1kaotoor van 
H. CUPPENLid: Nederl. lenotllchap ,. Accountants Lid : Bond nn Belastl1gton11lenten 

Den Bosch Van Noremborghstraat74, Tel. 8010 
Boxtel Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

Sluitingsuur Vergunnings- en Verlofslocaliteiten, De Burgemeester van BOXTEL 1 Beschikkende op het verzoek van de Bond van Hotel-, Caféen Restauranthouders, afdeling Boxtel, om ontheffing van het bepaalde bij artikel 49, te en 2e lid, van de Algemene Politieverordening voor de gemeente Boxtel 1941, Gelet op het bepaalde bij artikel 49, 3e lid, van de Algemene Politieverordening voor de gemeente Boxtel 1941 1 besluit : de gevraagde ontheffing te verlenen voor Zaterdag, 5 Mei 1951, en het sluitingsuur der vergunnings- en verlofslocaliteiten voor die dag te bepalen op één uur des nachts. Boxtel, 2 Mei 1951. De Burgemeester voornoemd, Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. 
2e PINKSTERDAG 

MASSALE BEDEVAART 

naar de Zoete Lieve Vrouw van 's,Bosch 

door: K.A.B. - K.A. V. 
K.A.J. - V.K.A.J. Intentie: Dankbaarheid voor de sociale encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno 

Vertrek 4: uur v.m. vanaf de markt Volgende week nadere bijzonderheden. 
Wasserij "Den Dries'' 

vraagt 

OPHALER/BEZORGER 
Aanb.: Kantoor "Den Dries" Rijksweg 2, Boxtel. 

ID,,_,�
ht wa.ND.dla.alf#d .bad!, gulNd_ .ma.t.bl.(fbr adaool- -J«imc, - 17w ldDdeNa 

,lf#P,- __ _ CLEQTERPAXJE. Qo model.m.achouder-4 band)ea. Voor 2 jaar .5 
. _;; Orlgtneet Amerikoam-model OPKNOOPPAKJE. I;lepjes op 

.en aollde gemaakLEen wonder • 1oue ceinluur LJzerllerk �6 laar, tl IL per woor de Pl"ÏI wn 785 • - C � 
. -de borstzakken. steekzakken ID bel broekie met omgealageo talld.Loaaeceinluur.epoulaam cp de ac:houclet. Wil. bieale 

op zakjes - Ç)UweD. Dit 
prachllge pakje. uitoeru,t 11111 kaard� � 10,0 '.(2 jaar)� 

,Jll 8 tam. tl.lllgtngpermam. Il 

. (2 iamt e 
;a» __ e aam. _14�.-maca 

•t Is weer .....

In den Ooievaar 

* Een vlotte modieu�'"";antel • ��, ■ ■ 
5 9 5 Qprima wollen stof . . . . slechts 1 

* Een leuk fleurig japonnetje , 1 Q 9 §zephir kwaliteit . slechts, , 
* Een flatteuse rok slechts 14, 9 5 prima wollen stof
* Een sportieve blouse slechts! �,9� wit pique zijde .
* Een vlotte topper slechts 3 9, 7 5 prima wollen velours
* Een dubbel-tex regenmantel slechts 3 9, 7 5 dubbel met capuchon
* Een Egyptisch linnen regenmantel

49 7 §dubbel, met capuchon . . slechts , 
-1( Een dubbel-tex herenregenjasmet dubbel rugstuk . . . 
* Een kamgaren herencostuurn2-delig, beperkt . .
* Een cheviot herencostuum2-delig, beperkt . . .

slechts 3 9, 7 5 

slechts 10 5,

sleobts 79,50 

F. J. WITTEVEEN 
BOXTEL 

GRATIS BONNEN GRATIS BONNEN 

Hebt U trouwplannen? 
En speculeert U ook . . . . 

op verrassingen voor uitzet 
of inrichting van keuken 
ofwel completering van servies? 

JA TOCH! 

Ziehier een goede raad .... 

neem ook een paar loten in de bij beschikking van de minister v. justitie goedgekeurde 
AFRIKA LOTERIJ 
van de Witte Paters 

Uw kansen zijn buitengewoon, de 
prijzen enig practisch voor trouw• 
lustigen. Loten verkrijgbaar bij de Witte Paters, Burgakker en bij de Administratie van Brabants Centrum, Molenstraat 19. 

Tweedeho SCHOOLPAIJE. IOiaki shirt met epauletlen en borstzakken. Het broekje mei eima achterzak eri lastex in de band. dua altijd· keurio zittend. 
Omgeslaoen boord Dil lllel compleel. onberilpeqt gemaakt. voor 'n -13soll)IIClale pris van • (5 jaar� Voor oroiere IOnoena. kl. sti· 
Qino per maar. Deze broekiaa 
worden ook loa oeJeverd 

PUBLIEK VERKOPEN: KOOP 1. Het winkel- en woonhuis met erf te Boxtel, Kerkstraat 3, kadaster deel van sectie K nr. 1560, verhuurd aan de heer Mandos voor f 25, - per maand. Het pand bevat: winkel, woonkamer, keuken, W.C., bergplaats en boven 3 slaapkamers met zolder. KOOP 2. De middenstandswoning met erf te Boxtel, Kerkstraat 3a, kadaster deel van sectie K nr. 1560, niet verhuurd. Het pand bevat salon, woonkamer, keuken, bijkeuken, W.C. en boven 3 slaapkamers, zolder en plat. KOOP 3. Massa van de kopen 1 en 2 samen groot 1.75 are. Aanvaarding: Koop 1 in het genot der huur vanaf de eerste dag der maand volgend op de betaaldag der koopsom en Koop 2 in eigen gebruik vanaf de betaaldag der koopsom. Lasten voor kopers vanaf t Juni 1951. Betaling kooppenningen uiterlijk op 22 Augustus 1951. 
11111'1111,l,1,II l11.l,1ll11l1i1l1!,ll1ll,1ll11il1illli1llllllilll' 11ll1lllllllilli1illll 

-
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1James. en meisjes, 

Leert thans Uw eigen kleding maken ! Opleidingslessen voor: Costumière, Coupeuse, Lerares enz. Speciale lessen in nuttige en fraaie handwerken, hoedenvak en modetekenen, of v. eigen gebruik alleen, middag- en avondlessenTevens wederom gelegenheid Uw kleding �akkundig te laten knippen of pasklaar maken. Gedipl. Hoofdlerares, 
Mej. C. Entink, Kasteellaan 26. 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
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Een uitgebreide collectie 
naar ieders smaak !

OVERHEMD, vaste boord, mooie kwaliteit 
shirting, erren tinten 
OVERHEMD, 2 losse boorden, effen shirting en poplin 16.75, 14.50, 13.50, 

PYAMA, f.iin Percal met chique streepdessin, 
blauw 

SOKKEN van sterk macco, in diverse tinten, 
mooi streepdessin 

ANKLETS, met nylon versterkte teen en hiel, 
chique ruitdessin 

BROEKRIEMEN, in leder, plastic en elastiek, 
div. kleuren vanaf 
ZELFBINDERS, een fraaie collectie van 
uitsluitend de wereldbekende merken, o.a. 
Rummy vanaf 

Zuiver zijden z e  I f b i n d e r s  met smaakvolle 
dessins 

van Hout
Ververgaard 
• 

7.95 
9.95 

13.75
2.25 
3.75
1.50 
3.95 
4.95 

_----



VOOR NIETS 
geef ik hem niet, maar wel 
tegen een zeer lage prijs 

Een prima radio 
met drie golflengten. 
Te zien en te bevragen na 
6 uur Mijlstraat 19 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grlnsven-v. Summeren 
MARKT15 

Medlscb Gedlpl. Yoetverzorgster 
Ook aan hul• te ontbieden 

Voor de Pinkster
dagen brengt de 

Spar een keur 
van feestelijke 
aanbiedingen. 

Zie de Mei-krant 
van de Spar. 

EEl't G'REcPUl'T"M'EéR:: 
1)AN HO'H�E'RO VéRAAS 
St'N'DE' VOO'RV�L�N .-

� 1: 

HÉT KOEKJE VOOR 
DE PINKSTERDAGEN 

100 GRAM 

PINKSTERBLOEMEN 
35 cent 7 Sparzegels 

, ... 100/o voordeel 

Dé attractie voor de 
kinderen: 

Een leuk en kleurig 
KOFFERTJE MET SCHUIM 
55 et. 11 Sparzegels 

•••• 10"/o VOORDEEL 

OM MEE TE NEMEN: • 

1 grote dikke 
FRUITROL en 5 
fijne LOLLY'S 
samen 42 et. ... met 

••.. 100/o voordeel 

Voor een leeslelljkePudding 
100 gram 

Vruchtengries 
25 cent 

5 Sparzegels .... dus 

.... 10% Voordeel 

+IET ��OTE 
Nl�UWE VOO'R1>E'EL 

• VAl'l l)'E" .S'PA'R

� 

MARGARINE 
met t 

Spar-waarborgmerk 

... 1 0% Voordeel 
in Sparzegels 

En altijd weer • 
1 0% voordeel op 

KOFFIE EN THEE 
,,Land van Belolte" 

Bij verlo\Jing of huwelijk 
GOUDEN H.D.Z 

TROUWRINGEN 

Uit edelgoud voegloos gesmeed. 
Een grote collectie voorradig. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
fuwelier = Horloger Tel. 444, Kruisstraat JO 

U ZOEKT IETS VOOR MOEDER? 
Een greep uit onze 

UITGEBREIDE SORTERING l 

GEORGETTE SJAALS, gebloemd vier-
kant model, . . . . . . . . . Vanaf 3,65 

VISTRA SJAALS, gebloemd, vierkant 
model . . . . . . . . . . . 11 4,25 

GLACE HANDSCHOENEN, diverse==:::;:::;::;: 
tinten ..... ,. . . . . . 11 8,90 

PARAPLUIES, diverse dessins . . . . 11 5,90 
WOLLEN PULL-OVERS, mode-tinten 
LINKSE DAMESKOUSEN, alle maten, 

beperkt . . . . . . . . . . . 

11 13,95 

11 2,65 
NYLONS, kleine weeffouten, beperkt ,1 2, Î 5 
BANDSCHORTJES, fleurige dessins . 11 2,45 
ZAKDOEKJES, fijne kwaliteit 11 0,30 

F. J. WITTEVEEN 
BOXTEL 

GRATIS BONNEN GRATIS BONNEN 

er�taat een 
�m achter.=' 

De naam Douwe Egberts zegt: .,Hier 

is goede koffie, afkomstig van de 

beste plantages, met zorg behandeld 

en op een verfijnde manier gebrand". 

Besteed Uw koffiebon zo goed mogelijk 

Ga af op de oude en vertrouwde: naam 

_ van Douwe Egbc:rcs!

f 
Nel voor de achoomnaak 
treoen we weer een pracht 
collectie COCOSLOPERS 
tilnnen. 

Aî,°L� t�a,,-��-r�,i& tJ{� ..

�� �-·· 
Neen. mr.tüemfe .100,. nfvere 

• vollec:oeo., zonder enig aurros,aat.
évlg, vaatgeweven. Prachtlge

' deasw, heldere .tlemeJl en wat fleel

Toelatingsexamen R.K.H.B.S. te Bóxtel 
Aanmelding voor de lste, 2de en 3de klas op 
Woensdag 16 Mei en Zaterdag 19 • Mei van 
5_.7 uur in het schoolgebouw, Herman BrandtlP
straat 3. Drs. J. van Ligt. 

Directeur.

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL 

SCHIJNDEL 

Stationstr 55
Markt 1 4
Hoofdstr. 141

- Tel 408
• Tel. 488
• Tel. 318

Tijdens de Winkelactie verstrekken 
wij: gratis en zonder enige verplichting . 

BONNEN 

' belangri/k la ,.Sterk van 1cleuzll, zo·n loper zal lilet
' gauw zl/n nfeuwe álaheld nrUezen. Laten we onr
. de pr1/zen met veel zeggen, lil'.• heb.ben er HD
,.Schoonmaakaanb1edlng" van gemaakt, 900J' due
tlJd gewoon .te geat' 5800 gulden aan prijzen

JE ADRES 
✓ 3ss

SOcm.breed • sso 
70cm.breed • 

795

't Is weer 

100cm.breed 
• ll95 

140cm. breed . •

voor GLAS• PORCELEIN • AARDE• 
WERK • LUXE• EN HUISHOUD. 
AR TIKELEN •EMAILLE• SPEEL• 
GOEDEREN;-. ENZ:�ENZ.'I ENZ. 
:::�- --1:�- -

ûüs_ jMET MOEDERDAG=;�. 

DE BIJENKORF 
BOXTEL SCHIJNDEL 

,,In den Ooievaar'' 
EN BETER ... EN GOEDKOPER 

Hoc ial ik mijn kustban: 
koffiebon het beste bcstcdco? 

t 11 i, 
�1 �,��

Opvallend, die volle pimgc 
smaak,. . . die fijne gcw ... 

A.s. Zondag 6 Mei
worden alle jo ngelui en dansliefhebb e r s  beneden 
80 jaar bij gelegenheld van de 

opening van het nieuwe seizoen 

Cn het wandel- en sportpark "MOLENWIJK" verwacht.

Gezellig zitje - mooie muziek Beleefd aanbevelend, 

J,j a� 
""" . 

prima consumptie 
en billijke prijzen. C. ROBBEN. 

OVERGORDIJNSTOFFEN 1 
HANDWEEFSTOF 120 cm breed @.�, zware kwaliteit, per mtr 4,25 - 4,50 - 3,75 �� 

MODERNE STREEPDESSINS 
-� -:7� 
•t;e· 120 cm breed, wasecht, per mtr 5,65 - 6,95 - 4,25 °0 • 

fdi UNISTOFFEN 120 cm breed, � 
Pasteltinten, per meter 5,95 - 6,75 - 5,60 �

ij
.·�;_ 
··� 

CRETONNE 120 cm breed •�; 
fleurige moderne dessins per mtr 7,80 - 9,75 - 6,25 ,. 

DAMASTSTOFFEN 120 cm breed 
prachtige kwaliteiten per mtr 7,95 - 8,45 - 6,25 

STEEDS IETS APARTS BIJ ..... 

K 1• 

k#~ 
Ga ai op de vcrtrou wdc 
naam van D.E. 

J. J. v. d. SANDE - LIEMPDE 
GRAAN- EN MEELHANDEL 

V 24 

Vraag de geïllustreerde voorlichfings-brochure 
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!&aJant' s Centcum 

Het Rode Kruis, Uw Rode Kruis! 
Geen embleem spreekt zo duidelijk tot 
de verbeelding als dat van het Rode 
Kruis. leder mens, jong of oud, denkt 
bij het zien van het rode kruis onmiddel
lijk aan verzorging van zieken of ge
wonden. 
Wel mag worden verondersteld dat er 
nog mensen zijn, die het werk van het 
Rode Kruis zien uitsluitend in verband 
met oorlogvoering en hulpverlening op 
de slagvelden. En het is dan ook een in
stelling uit burgerlijk initiatief ontstaan 
vanwege de vreselijkheid der oorlogsge
volgen voor militairen. 
Een Zwitser, Henri Dunant, werd zo 
ontroerd door de erbarmelijke toestand 
van onverzorgd op het slagveld achter
gebleven gewonden dat hij een organi
satie van vrijwilligers stichtte, die de 
:zorg voor zieke en gewonde soldaten 
op zich moest nemen. 
Uit het streven van die edelmoedige 
Zwitser ontstond de :zogenaamde Con
ventie van Genève, waarbij in Augustus 
1864 zich acht staten aansloten, die de 
onzijdigheid van hospitalen en ambu
lances en het daaraan verbonden perso
neel waarborgden. - In 68 landen zijn 
sedert die tijd Rode Kruisverenigingen 
opgericht. 
Had het Rode Kruis dus aanvankelijk 
uitsluitend een oorlogstaak ten behoeve 
van militairen, in de loop van de tijd 
heeft :zijn menslievend hulpbetoon aller
lei vormen gekregen. 
Staat het in tijd van oorlog het volk bij 
in het verkrijgen van familiale verbin
ding door correspondentie, met hulp
verlening in het verstrekken van levens
middelenpakketen aan gevangenen en 
met verzorging van door oorlogshande
lingen getroffen burgerbevolking, in 
vredestijd is de taak nog omvangrijker. 
Zó omvangrijk is deze taak, dat voor 

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

Promotie Res. 3de klas K.N.V.B. 
O.D.C. 2 - Brabantia 3 2- 3

Beide elftallen speelden een aantrekke
lijke wedstrijd waarin het harde werken, 
en het hoge tempo weldadig aandeden. 
Na ongeveer een kwartier spelen kwam 
Brabantia goedkoop aan de leiding, door 
een onopzettelijke handsgeval van Kar
semakers, dat door scheidsrechter Van 
Wanrooy met een penalty werd be
straft, en die door de centervoor van 
Brabantia onberispelijk werd benut. Lang 
hadden de Brabantianen hiervan geen 
plezier, want bij een O.O.C.-aanval was 
het Scheepers die de uitgelopen Braban
tia-doelman handig passeerde. De strijd 
bleef -irelijk öpgàan en van een over
wicht doór een der partijen was geen 
sprake. Even voor rust wist Brabantia 
opnieuw de leiding te nemen, toen Ber
tens die voor het doel stond, bij een 
onenschijnlijk ongevaarlijke aanval van 
de gasten, met een boogballetje werd 
gepasseerd. Beide elftallen bleken ook 
in de tweede helft ausdauer genoeg te 
bezitten om het hoge tempo te kunnen 
volhouden. Door v. d. Pas werd de 
stand gelijk gemaakt, en was het harde 
schot over de grond, dat hij even later 
afvuurde, niet juist langs de verkeerde 
kant van de paal gegaan, O.O.C. zou 
deze wedstrijd hebben gewonnen. Toen 
ongeveer een kwartier voor het einde 
Van Oers talmde met wegwerken, kwam 
de bal in het bezit van de rechtsbinnen 
van Brabantia, die meteen doorgaf aan 
zijn linksbinnen. Deze bedacht zich geen 
ogenblik en met een diagonaal schot 
werd Bertens geslagen. Door alles op 
de aanval te zetten, probeerde O.O.C. 
nog een gelijk spel uit het vuur te sle
pen, hetgeen niet meer lukte. Zo kwam 
het einde van deze zeer goed gespeelde 
wedstrijd. 
Voor a.s. Zondag is het programma: 

O.D.C.-W.S.C.
Dit is de laatste thuiswedstrijd voor de 
competitie van dit seizoen voor het eer
ste elftal. Een seizoen dat hoopvol be
gon, maar in de tweede helft van de 
competitie voor de O.O.C.-ers zoveel 
tegenslagen bracht, dat ternauwernood 
de degradatiedans werd ontsprongen. 
Laten de O.O.C.-ers in deze laatste uit
wedstrijd :zien (als ongeveer volledig kan 
worden uitgekomen), dat zij hun man
netje nog altijd weten te staan. 
A.s. Zaterdagmiddag half 5:
Promotiewedstrijd Res. 3e klas K.N.V.B.

O.D.C. II - DONGEN Il.

O.D.C.-Junioren.
Programma voor 5 en 6 Mei :
Zaterdag:
3 uur: O.O.C. 9-St. M. Gestel 5 
4 uur: Boxtel 8-O.D.C. 10 
3 uur: 0.O.C. tt-O.S.C. 5 
4 uur: O.D.C. 12-R.K.J.V.V. 7 
Zondag: 
12 uur: Tico 3-O.D.C. 7 
12 uur: D.V.G. 3-O.D.C. 6 
12 uur: B.V.V. 7-O.D.C. 5 
In verband met de H. Bloedfeesten is 
het jeugdtournooi van O.O.C. uitgesteld 
tot 27 Mei. 

D.V.G .• DEGRADEERT.
Door ook de twee laatste competitie
wedstrijden te verliezen heeft het 
Liemodse D.V.G. :zijn vonnis getekend. 
Na een kortstondig verblijf in de vierde 
klasse K.N.V.B., geraakt men weer in 
de te klasse onderafdeling N. Brabant, 
waar de D.V.G.-ers :zo lang een voor
aanstaande plaats hebben ingenomen en 
:waar misschien ook in de naaste toe
komst weer voetbaltriomfen te vieren 
:zijn. Met ieders inspanning kan in elk 
geval veel bereikt worden. 

iedere gebeurtenis die het kenmerk van 
het noodlot draagt, het Rode Kruis al
tijd paraat is. Wat vanzelf inhoud dat 
elk mens als het ware leeft onder een 
zekere mate van beschenning door het 
Rode Kruis. 
Daardoor heeft iedereen onder het volk 
een zekere wederkerigheidsplicht om het 
Rode Kruis bijstand te verlenen: en wel 
een persoonlijke deelneming aan het 
werk of wel 'n financiële bijdrage. 
Voor hulpverlening langs de wegen zijn 
over het gehele land honderden hulp
posten ingericht. 
De bloedtransfusiedienst, waardoor in 
ons land jaarlijks ongeveer 40.000 in ge
vaar verkerende levens worden gered, 
wordt stelselmatig uitgevoerd. 
Dan is er de Moedermelkcentrale en die 
voor behoeding tegen blindworden, de 
zogenaamde hoornvliescentrale. 
Diensten, waarvoor op de eerste pfo.ats 
menslievenden onder ons volk :zich dis
ponibel stellen. Maar diensten die ook 
financiële offers eisen. 
Stellen voor het menslievend hulpbetoon 
zeer velen zich, God zij d;:ink, disponibel, 
voor wat betreft de middelen ter be
strijding van de kosten aan de uitvoering 
dezer diensten verbonden moet even
wel een grootscheepse nationale actie 
worden gevoerd. En in het kader van 
die actie zal binnenkort op ;:ille Neder
landers een beroep worden gedaan om 
bij te dragen ter versterking van de fi
nanciën van het Rode Kruis. 

Dat het volk van Boxtel, Gemonde, 
Liempde en Esch zich in deze offervaar
dig tonen, opdat de som van de gelde
lijke opbrengst, als maatstaf van beoor
deling, een gunstig beeld geve van onze 
wil tot medewerking aan het omvangrijke 
nationale menslievend hulpbetoon! 

TENNIS-NIEUWS. 

UITSLAGEN van de op 29 April ge
, speelde wedstrijden: 

R.B I - Zaltbommelse T.V. 6 - 2
B.T.C. - R.B. II 7 - t

R.B. I - Zaltbommelse T.V.: 
De tweede competitiedag is beter re
sultaat behaald dan de eerste, al leek 
het aanvankelijk, dat Zaltbommel ster
ker was. 
Na 2 partijen leidden de gasten met 
2-0, maar met het enkelspel van v.
Nistelrooy kwam er een keerpunt in de
strijd. Er werden geen partijen meer
verloren en de overwinning bleef in
Boxtel.
De uitslagen der partijen zijn:
H.E. L. Bordat-F. Stehmann 3-6 3-6.
H.E. A. v. Nistelrooy-1-1. v. Stuyven-

herg 4-6 6-3 6-4. 

D.E. L. v. Haeren-Mevr. Mekel ;_7
1-6.

D.E. J. v. Heertum-G. Jacobs 4-6
6-4 6-3.

G.O. A. Jurriëns, J. Jurriëns-Ç. Ja
cobs, A. v. Oversteeg 6-t 6-3. 

G.O. J. v. Heertum, A. v. Nistelrooy
J. v. Oversteeg, F. Stehman 10-8 
6-4.

H.O. L .Bordat, J. Jurriëns-H. v. Over
steeg, H. v. Stuyvenberg 6-2 6-4. 

D.D. J. v. Haeren, A. Jurriëns-Mevr.
Mekel, J. v. Oversteegh 9-7 6-4.

B.T.C. - R.B. II. 
Wederom bleek dat ons tweede team 
met zeer sterke tegenstanders te doen 
kreeg. Mogelijk is het echter, dat onze 
spelers op Donderdag a.s., als ze voor 
de tweede maal tegen "De Pettelaer Il" 
uitkomen, betere resultaten boeken. In 
ieder geval de moed niet laten zinken! 
De gedetailleerde uitslagen zijn: 
H.E. L. Pavel-G. v. d. Schoot 6-3 

6-4.
H.E. Chr. de Jong-A. Verhoeven 6-4 

6-0.
D.E. Mevr. A. Hilterman-Mevr. Ver

hoeven 6-2 4-6 6-3.
D.E. 0. Skacel-E. de Rooy 7-5 6-1.
G.O. Mevr. Hilterman, C. de Jong

Mevr. Verhoeven, G. v. d. Schoot 
6-4 6-3.

G.O. Mevr. Frijdal, Ouderland-H. v. 
Etten, F. v. d. Ligt 6-4 6-2. 

H.O. Hilterman, Ouderland-Verhoeven, 
F. v. d .Ligt 4-6 7-5 3-6.

D.D. Mevr. Skacel, Mevr. Frijdal
Mevr. Verhoeven, Mevr. de Rooy
7-5 6-8 11-9.

Agenda 
te en 2e Pinksterdag: 
Tentoonstelling R.K. Schildersschool "St. 
Lucas", Burgakker. 

-o-

Tentoonstelling Essche Missienaaikring. 
-o-

Expositie van de Essche kunstschilder 
H. van Vacht.

-o-

Muziekfeesten van de Boxtelse vocale 
en instrumentale muziekgezelschappen. 
2e Pinksterdag: 
13 uur Oriëntatierit voor auto's en mo
toren ten bate van de St. Vincentius
vereniging. 

-o-

Viering St. Willibrord in de kapel op 
Luisel (2-6 uur). 

--o-

• Massale Bedevaart van K.A.B.; K.A.V.;
K.A.J. en V.K.A.J. naar de Zoete Lieve
Vrouw van Den Bosch. Vertrek 4 uur
v.m. vanaf de Merkt.

HET RODE KRWS + doet veel menslievend werk en 
biedt hulp in tijden van nood en

. tegenspoed. 

Het visitekaartje van de voetbalclub 
EEN ZEER VERANTWOORDELIJKE 

FUNCTIE 1 

De aanvoerder wordt wel eens het visi
tekaartje van :zijn club genoemd. En 
heel terecht, want de aanvoerder verte
genwoordigt :zijn elftal en vereniging zo. 
wel tegenover de scheidsrechter als 
tegenover de tegenstander en het pu
bliek. 
Het aanvoerderschap <lra;:iit immers niet 
alleen om het bij de aanvang en het ein
de van de wedstrijd, de scheidsrechter 
<le hand te drukken en da;:irmede te den
ken, dat dit zo ongeveer de plichten van 
de aanvoerder zijn. Integendeel, deze zal 
verschillende kwaliteiten moeten bezit
ten, die hem stempelen tot een juiste 
leider van zijn elftal. 
Hij moet overwicht hebben, een zodanig 
respect kunnen afdwingen, dat elke spe
ler een door hem gegeven wenk of op
dracht zonder dralen of tegenspreken 
volvoert; de aanvoerder zal een goede 
kijk op het voetbalspel moeten bezitten, 
opdat hij als :zodanig, al naar gelang de 
stand dit vereist, de te spelen tactiek van 
zijn elftal kan veranderen; hij zal de 
zwakke plekken in het elftal van de 
tegenstander spoedig "door" moeten 
hebben, opdat hij zijn spelers daarop 
kan wijzen; hij moet als het nodig is 
psycholoog zijn om op het juiste mo
ment zijn al van vermoeidheid of ont· 
moediging in elkaar zakkende ploeg met 
inspirerende woorden nieuw enthousi;:is
me en strijdlust in te blazen; hij zal 
tevens goed op de hoogte van de spel
regels dienen te zijn, opdat hij wete, 
wanneer de scheidsrechter de spelregels 
verkeerd toepast, dat hij met succes kan 
protesteren; de aanvoerder moet tegen
over buitenstaanders, scheidsrechter, be
sturen van andere verenigingen, collega
aanvoerders, enz. zijn elftal en vereni
ging waardig kunnen vertegenwoordigen. 
Kortom hij moet in alles een voorbeeld 
voor zijn jongens kunnen zijn. 

Alles is wellicht te sterk uitgedrukt, naar 
onze mening behoeft hij bijvoorbeeld 
niet de beste voetb;:iller van het elftal te 
wezen, net zo min, als hij <le oudste in 
jaren behoeft te zijn. Het is moeilijk een 
voetballer te vinden, die aan al deze 
eisen kan voldoen, doch het dient wel 
de speler te zijn, die het meeste ver
trouwen heeft en het bovenvermelde het 
dichtst benadert. 

PLICHTEN. 
Als scheidsrechter willen wij nog even 
dieper ingaan op de vervulling van ver
schillende plichten, die de aanvoerder 
in rechtstreeks contact met de officiële 
vertegenwoordigers v;:in de K.N.V.B. -
want dat is de scheidsrechter - doen 
komen en waaruit blijkt of hij zijn plich
ten op de juiste wijze vervult. 
De eerste indruk, die de scheidsrechter 
van de aanvoerder opdoet, is bij de toss, 
De wijze, waarop hij zich voorstelt :zegt 
meteen al veel. De eerste indruk, die 
men van iemand krijgt is meestal de 
beste en zo is het dus ook ten opzichte 
van de aanvoerder. Door zijn optreden 
merkt men onmiddellijk met wat voor 
een persoon men te doen heeft, de aan
voerder zorge er dus altijd voor een be
hoorlijke indruk te maken, geeft de 
scheidsrechter een behoorlijke hand en 
kijkt hem daarbij aan en vergeet nooit, 
als de scheidsrechter hem het muntstuk 
ter hand heeft gesteld, het aan hem 
terug te geven. 
Zo vinden ook vele aanvoerders het niet 
nodig de scheidsrechter voor de leiding 
te bedanken, als deze man naar hun 
oordeel niet naar genoegen heeft geleid. 
Dit is 'n onvergeeflijke fout. De scheids
rechter leidt ook voor zijn genoegen, is 
een mens en kan dus ook fouten maken, 
net zo goed als een speler; men vergete 
vooral niet dat <le scheidsrechter het de 
clubs mogelijk maakt om te voetb;:illen. 
Is deze man dan na ;:ifloop van zijn 
taak geen bedankje waard? N;:ituurlijk 

wel en 't zal voor de scheidsrechter, die 
zelf ook wel weet, of hij een min of 
meer gelukkige <lag heeft gehad, prettig 
zijn te ervaren, dat desondanks beide 
a;:invoerders hem bedanken. Het zal voor 
hem een stimulans zijn de volgende keer 
nog beter zijn best te doen en te trach
ten zo min mogelijk fouten te maken. 

NIET SCHREEUWEN. 
Na afloop van de wedstrijd kan de aan
voerder op rustige en gepaste wijze :zijn 
mening tegen de scheidsrechter over 
diens leiding zeggen. Als dat op de juis
te wijze gebeurt, dan zal en mag deze 
da;:ir geen bezwaar tegen maken, inte
gendeel, hij zal het meer op prijs stellen 
indien openlijk met hem wordt gepraat, 
dan dat men hem achter zijn rug om 
tegenover anderen bbmeert. 
Er gebeuren soms dingen in het veld 
waarover men de scheidsrechter wil spre
ken. De a;:invoerder wacht dan tot het 
ogenblik, dat het spel dood is. Dat is 
het juiste moment, want indien het tij
dens het spel gebeurt, wordt zowel de 
vragensteller als de scheidsrechter afge
leid; men schreeuwe ook nooit tegen 
een scheidsrechter, van de ene zijde van 
het veld naar de andere, zoals wij het 
eens van een internationaal in een eer
ste klas wedstrijd meemaakten. Een 
scheidsrechter die zich respecteert, zal 
hier nooit op ingaan. 
Zelfbeheersing is een belangrijke zaak 
voor een aanvoerder, hij dient ook steeds 
onmiddellijk in te grijpen als een speler 
van zijn elftal op- of aanmerkingen 
tegenover de scheidsrechter maakt. Men 
zij de scheidsrechter in alles behulp
zaam bij zijn soms zeer moeilijke taak, 
bescherme hem te allen tijde en onder 
alle omstandigheden en zorge er voor 
zoveel mogelijk en zonder veel omhaal 
van woorden aan datgene te voldoen, 
wat de scheidsrechter verlangt; dit is de 
plicht van de aanvoerder, want tijdens 
het spel heeft de scheidsrechter alleen 
met hem in zijn functie van vertegen
woordiger der vereniging te maken. 

Wegens HEROPENING van 
onze gemoderniseerde zaak 
op VRIJDAG 11 MEI, zijn wij 

Donderdag 10 Mei gesloten. 
F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 

Horlogerie • Optiek - Goud en Zilver 

Nuttige geschenken f 
voor Moederdag• 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze coupeuse is MAANDAG 
7 MEI van 9.30 - 12.00 uur 

aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 

Stationstraat 11, Boxtel, Tel. 420 

Corset,Centrale P. Tilanus. 
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* een goed boek

* een missaal

* het groot gebedenboek

* een doos luxe post

* een vulpenhouder

* een vulpotlood

* een luxe schrijfmap

Boekhandel TIELEN 
STA TIONSTRAAT 

� tk fR/n &zelf �

(fYYI, m,R, � -fu .� 
dàn, ja dàn kon De Gruyter's 
I0 °/o kortin g  me niet wel 
schelen. Maar nû, nu ELKE 
extra gulden 'n uitkomst is, 
ben ik een gezworen klant 
van De Gruyter, Van elke 
tien gulden, die ik besteed 
aan De Gr uyter-artikelen, 
krijg ik één contante gulden 
weer terug. 
Ben gewiekste huisvrouw is 
daar als de kippen bij 1 



Brabants land en volk, in kleur en leven 
MEI IS DE MAAND VAN DE 
EENVOUDIGE, GELOVIGE 

BRABANDER. 

Omdat de maand Mei aan Maria is toe
gewijd, is Mei ook de maand van het 
eenvoudige, gelovige Brabant. Nergens 
in Nederland zijn immers zoveel genade
oorden, bloeiende genade-oorden van 
Maria, als in ons schone, roomse Bra
bant. Het lijkt wel of een kwistige hand 
de wonderbare Mariabeeldjes eens heeft 
uitgestrooid over de zuidelijke contreien, 
zoveel zijn er wel! 
Denk eens aan: De Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch, Ons Lieve Vrouwke van 
Uden, Ons Lieve Vrouw van Handel, de 
statige Madonna van Ommel, Onze Lie
ve Vrouw, zetel der wijsheid te Aarle
Rixtel, Onze Lieve Vrouw ter Eik te 
Meerveldhoven, Onze Lieve Vrouw van 
Oisterwijk en Onze Lieve Vrouw aan 
de eik te Oirschot. 
Naar al die plaatsen trekken de Brabant
se gelovigen als het Mei is geworden. Te 
voet, met de fiets of per autobus, altijd 
zingend en biddend, altijd met een 
roomse blijheid in het hart als een af
straling van de lach der Zoete Moeder 
Gods. 
Is dat alles ouwerwetse zoetigheid? Wij 
haasten ons om op deze vraag een na
drukkelijk "neen" te laten volgen, want 
al geloven wij gaarne, dat het een scherp 
contrast vormt met de nuchterheid van 
het moderne leven, te zoet is het in 
geen geval. Laten we het liever trouwe 
navolging noemen van het voorbeeld 
onier ouders en voorouders, die ons 
vele legenden wisten te vertellen over 
deze bedevaartplaatsen.Herinnert ge ze 
U niet meer? Misschien kunnen wij er 
enkele in Uw herinnering terug roepen: 

VROME LEGENDEN .... 
Daar hebt ge dan de Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch, waarvoor jaarlijks dui
zenden naar de St. Jan trekken. Het 
"lelijke" beeld zou in de veertiende 
eeuw gevonden zijn in de bouwloods 
van de "Sunte Jan" en kreeg toen een 
bescheiden plaatsje in de kathedraal. 
Door vele wonderbare gebeurtenissen 
kreeg het echter al spoedig een ereplaats 
en werd het zelfs in processie door Den 
Bosch gevoerd. Toen in zeker jaar de 
processie door het slechte weer niet 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag ondèr het Octaaf van 
's-Heren Hemelvaart. 
6 Mei 1951. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 wordt opgedragen 
voor een bijzondere intentie; de H. Mis 
van· kwart voor 8 gel. jrgt. voor Corne
lis v. d. Velden, Wilhelm. Bekers de hsv. 
en Josephus en Adrianus de zonen; de 
H. Mis van 9 uur gel. H. Mis voor En
gelbertus v. d. Velden te Liempde over
leden; z.a. gel. H. Mis voor de familie
Smulders-Brinkman; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor over!. familie Schalkx-van
Geffen; de Hoogmis gez. mndst. voor
Petrus v .d. Velden .
Vandaag gaat in alle HH. Missen de
2e schaal voor de bijzondere noden van
het Nederlands Episcopaat ,welke schaai
bijzonder in de milddadigheid van de ge
lovigen wordt aanbevolen.
In de week voor Pinksteren en in de
week na Pinksteren za! er voor onze
Parochianen gelegenheid zijn de Jubilé
aflaat te verdienen, toepasselijk zowel 
voor zich zelf als voor de zielen van de 
afgestorvenen. 
Voor de Jubilé-aflaat is nodig, dat men 
4 maal onze Parochiekerk bezoekt. Dit 
kan men doen door 4 maal 's avonds om 
7 uur het Lof bij te wonen. Onder het 
Lof zullen dan door de Priester de voor
geschreven gebeden worden verricht en 
wel elke dag van deze week. 
Deze week is het iedere avond om 7 uur 
Lof met rozenhoedje en Veni Creator 
tot voorbereiding op het Pinksterfeest. 
Deze week wordt een bijzonder beroep 
gedaan op Uw gebed en offervaardigheid 
ten 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. Achter 
in de Kerk wordt de offerkist geplaatst 
om stoffelijke offers te brengen voor 
de Indonesische Missie. 
Zaterdag is het vigiliedag van Pinkste
ren. 's Morgens om half 7 zal de doop
vont worden gewijd. Die dag is vasten
en onthoudingsdag: men mag dus slechts 
één volle maaltijd gebruiken en moet zich 
geheel van vlees en jus uit vlees ont
houden. 
Morgen, Maandagavond om 7 uur be
gint de Parochie-retraite voor de 4e 
groep, te weten, Rozenmarijnstraat, Bos
scheweg, Clarissenstraat, Kruisstraat, 
Halderheiweg, Parkweg, Selissenwal, Se
lissen, Koppel, Kerkstraat en Duinen
daal. Maandagavond om 7 uur is de 
eerste oefening op de Burgakker, om half 
9 de 2e oefening, zodat de gezinsleden 
om beurten kunnen wisselen. Dinsdag
morgen om half 7 en om half 9 is er 
een H. Mis in het Verenigingsgebouw. 
De 5e groep, n.l. Molenwiik, Hal en 
Heult worden in deze week bezocht en 
voor hen zal de retraite plaats hebben 
in de Kapel v. d. Witte Paters op St. 
Charles. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Johannes van Houtum en Meche
lina van Eerdt; half 8 gel. mndst. voor 
Wilhelmina van Schijndel-van Raven
steyn; z.a. gel. H. Mis voor Antonius 
Schellen; om half 9 gel. mndst. voor 
Adriana Verspaandonk-Hendrikx. 
Hedenavond om 7 uur Lof v.w. Pink
sternoveen. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor de over!. familie Spikmans-v. Eynd
hoven; z.a. gel. H. Mis voor de familie 
van Kempen-v. d. Pasch; half 8 gel. H. 
Mis voor Petrus Mosink, Cornelia v. d. 

kon uittrekken, ontdekte men 's morgens 
slijk aan de mantel van het beeld en spo
ren op de wegen, waaruit men opmaakte 
dat het beeld de tocht zelf gemaakt had. 
Onze Lieve Vrouw van der Linden tot 
Uden, in 't landt van Ravenstein, werd 
eeuwen geleden gevonden aan de stam 
van een mooie grote lindeboom, die mid
den in de onafzienbare peelvlakte stond. 
Men vertelde ervan, dat het beeldje uit 
die boom was gegroeid, doch dat is zeer 
twijfelachtig omdat het van notenhout is. 
Nochtans zijn er, zolang mensenheuge
nis terug kan gaan, altijd processies 
heen getrokken. 
Van Onze Lieve Vrouw van Handel zegt 
een legende, dat het wonderbeeldje op 
zekere dag midden in de hei op een 
doornentak stond. Een ander vroom 
verhaaltje zegt ons, dat een scheper het 
beeldje vond, ongeveer zeven minuten 
van de plaats waar thans de kapel staat. 
Hij bracht 't naar Gemert om het enige 
dagen later weer op een kar, bespannen 

• met ossen, naar de plek te brengen
waar hij het had gevonden. Maar toen
de ossen op die plaats aankwamen lie
pen zij door en wilden niet stilhouden
tot zij zeven minuten verder aankwamen
op de plaats waar zich thans de Lieve
Vrouwe-kapel bevindt en waar het ge
hele jaar door talrijke Brabanders ko
men bidden tot Onze Lieve Vrouw, Toe
vlucht der Zondaars.
Onze Lieve Vrouw van Ommel heeft
een zeer merkwaardige beeltenis, die
bestaat uit een ivoren plaat, waarop de
statige Madonna met het Kindje Jezus
staat afgebeeld aan weerskanten drie
engelen, die de groep omgeven met een
mooie doek. Deze fraaie afbeelding zou
men eens op een afsluithek gevonden
en vandaar overgebracht hebben naar
de parochiekerk te Asten. Het beeld
keerde echter telkens terug naar de be
wuste plek" waar tenslotte een heiligdom
werd opgetrokken. Van die tijd af had

den vele wonderlijke voorvallen plaats,
die Onze Lieve Vrouw van Ommel een
hoog aanzien gaven.
Het Lieve Vrouwke van Aarle-Rixtel
werd eens door een boer gevonden in
het kruis, dat stond aan de weg van Hel
mond naar Den Bosch. Toen de boer het
in zijn huis hield om er de kinderen mee
te laten spelen, bezorgde hem dat zo-

Wijngaard en Petrus de zoon; z.a. gel. 
jrgt. voor Ursula Vaessen-van Erp; H. 
Hart-altaar gel. H. Mis voor Marinus 
van Griensven; half 9 gel. H. Mis voor 
de overleden familie Clercx-v. d. Ven; 
half 10 gez. Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof v.w. Pink
sternoveen. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Johannes Jac. v. Kempen; half 8 
gel. mndst. voor Wilhelmina Schellekens
v. d. Ven; z.a. gel. H. Mis voor onze 
jongens in 't buitenland v.w. Kath. Thuis
front; half 9 gel. mndst. voor Johanna 
Glaudemans-Dankers; half 10 gez. Hu
welijksmis. 
Hedenavond 7 uur Lof v.w. Pinkster
noveen. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Josephus,. Martinus v. d. Laar 
v.w. de kinderen; z.a. gel. H. Mis voor
de over!. fam. de Vroom-Dankers; half
8 gel. H. Mis voor Henrica Voermans
Vervoort; z.a. gel. H. Mis voor Wilhel
mina Schellekens-v. d. Ven; H. Hart
z.ltaar gel. 1-1. Mis voor Adriana van
Rurmond-Ketclaars; half 9 gel. mndst.
voor TI1eresia Johanna Heerius-Strij
bosch; half 10 gez. Huwelijksmis; kwart
na 10 gez. Huwelijksmis.
Hedenavond om 7 uur Lof v.w. Pink
sternoveen.
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. H .Mis
voor een bijzondere intentie; z.a. gel.
H. Mis voor onze jongens in het buiten
land v.w. Kath. Thuisfront; half 8 gef.
gel. jrgt. voor de familie Petrus Troeyen
van Rund; half 9 gel. mndst. voor Adria
na Schepers.
Om half 9 H. Mis om Gods zegen af
te smeken over de St. Lldwinastichting,
welke voortaan het ziekenhuis zal ex
ploiteren.
Hedenavond om 7 uur Lof v.w. Pink
stemoveen.
ZATERDAG, Vigilie voor Pinksteren,
geboden Vasten en Onthoudingsdag:
kwart voor 7 gel. H. Mis voor Jacobus
de Pijper; half 8 gef. gel. jrgt. voor Jo
hannes van Roosmalen; z.a. gel. mndst.
voor Wilhelmina Toemen-de Leeuw;
half 9 gez. mndst. voor Hendricus v. d.
Dungen.
Hedenavond om 7 uur Lof v.w. Pink
sternoveen.
Het H. Sacrament v. h. Huwelijk wensen 
te ontvangen: Johannes Arnoldus Toe
men geb. en won. te Oisterwijk (H. Jo
annes) en Adriana Maria Huyberts geb. 
par. H. Hart en won. in deze parochie; 
Franciscus Johannes van der Pasch geb. 
te Liempde en won. in deze parochie 
en Johanna Maria van de Sande geb. en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de 1ste afkondiging geschiedt. 
Jacobus Maria Venbrux geb. te Haps en 
won. te Eindhoven (St. Joris) en Maria 
Johanna van der Sloot geb. en won. in 
deze parochie; Hubertus Johannes 
Schoenmakers geb. en won. te Boxtel 
(J-1. Hart) en Henrica Martina v. d. 
Pasch geb. te Liempde en won. in deze 
parochie; Johannes Raaymakers geb. en 
won. te Den Dungen en Oda Catharina 
Maria Pennings geb. en won. in deze 
parochie; Adrianus van der Aa geb. te 
Schijndel en won. te Boxtel en Geerdina 
Smetsers geb. te Best en won. te Oir
schot waarvan heden de 2de afkondi
ging geschiedt. 
Gerardus Leonardus de Kort geb. en 
won. te Vught (H. Petrus) en Adriana 
van Kessel geb. te Kaatsheuvel en won. 
in deze parochie; Adrianus de Vroom 
geb. en won. te Schijndel (Boschweg) en 
Adriana Maria Dankers geb. en won. 
in deze parochie; Josephus Marinus 
Smit geb. te Zevenbergen en won. te 
Boxtel (J-1. Hart) en Wilhelmina Adriana 
Huyberts geb. par. H. Hart en won. in 
deze parochie; Joannes Raaymakers uit 

veel rampen, dat hij begreep, dat het 
beeld weer op zijn plaats gezet moest 
worden. Er groeide toen een sterke ver
ering voor Ons Lieve Vrouwke, dat een 
schoon kapelleke kreeg, • waaruit men 
vaak muziek en gezang hoorde klinken. 
0. L. Vrouw van Aarle-Rixtel verhoorde
talloze gebeden en trok vele pelgrims
uit die buurt. Nog heden ten dage be
staat in Helmond en omstreken de ge
woonte om bij ernstige of langdurige
ziekte door buurt en familieleden de
bijstand in te gaan roepen van Onze
Lieve Vrouw, zodat het heus geen zeld
zaamheid is wanneer men op straat een
biddende groep tegenkomt, die zich naar
het kapelleke begeeft.
In 1265 werd het beeldje van Ons Lieve 
Vrouwke te Meerveldhoven in een eik 
gevonden. De vinder, die er mee naar 
huis kwam, overkwam hetzelfde als vin
ders in vele andere plaatsen, en moest 
het voortdurend op de oude plaats 
terughalen. Ten lange leste kapte hij de 
onderste takken van de boom weg en 
bouwde een kapel rond de eik. Toen er 
veel genezingen plaats vonden, verbreid
de de devotie zich spoedig en heden ten 
dage nog trekt half Eindhoven in de 
maand Mei naar Ons Lieve Vrouwke te 
Meerveldhoven. 
Oirschot, waar Onze Lieve Vrouw in de 
z.g. ,,Heilige Eik" gezeteld zou hebben,
is vooral voor Boxtel en de omliggende
plaatsen een geliefd genadeoord. Hon
derden trekken in deze dagen over "d'n
grint" of over "Koevert" naar Spoor
donk en zo naar Onze Lieve Vrouw,
wier beeltenis hier omstreeks 1400 door
enkele herders gevonden zou zijn in het
drijfzand van de Aa, een zijtak van de
Beerze. Men zou het beeldje toen vastge
maakt hebben aan de eik, die men eens
om heeft willen kappen - op last van
een woeste heer op Spoordonk's slot -,
maar de aksen sloegen stuk op het hout.
Bij een onweer zou de eik tenslotte zijn
geveld.

-o-

Dit waren dan in het kort de legendari
sche bijzonderheden over de Brabantse 
Lieve Vrouwkes, die in deze dagen 
weer het middelpunt zullen vormen van 
de belangstelling van onze Brabantse 
gelovigen. 
We gaan weer met een liedje en een 
rozenhoedje en we keren terug met een 
vaantje en. . . ... een groter vertrouwen 
op onze Lieve Moeder Gods. 

Veghel en Maria Eltink uit de par. van 
het H. Hart waarvan heden de 3de 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. 
Zondag onder het Octaaf van 
's Heren Hemelvaart. 
6 Mei 1951. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
vers-schaal" voor de kerk; de tweede 
voor de Bijzondere Noden. De Hoogmis 
is met volkszang. Na de Hoogmis is het 
,,Te Deum" vanwege de Koninginnedag. 
Vanavond is het om 7 uur Lof - met 
Veni Creator - voor onze parochianen 
in het buitenland en voor het behoud 
van de vrede. 
Gedurende deze week is het iedere 
avond om half 8 Lof met Veni Creator 
en het gebed van de Pinksternoveen. 
Verder wordt deze week uw speciaal ge
bed verzocht voor de katholieke Mis
siën in Indonesië, Suriname en de Ned. 
Antillen. Giften voor dat doel kunnen 
gestort worden in de daarvoor aange
wezen offerblok achter in de kerk. 
ZATERDAG - Vigilie voor Pinksteren, 
geboden vasten- en onthoudingsdag. Om 
half 7 wordt het doopwater gewijd. Na 
de daarop volgende Litanie van Aller
heiligen wordt om ongeveer 7 uur de 
plechtige gezongen Vigilie-mis opgedra
gen. Het gewijd water wordt na de H. 
Mis van half 9 uitgedeeld. 
Omdat er vandaag geen sluiting van de 
retraite is, zijn in de \Xlijk-Kapel "DE 
BURCHT" slechts drie H.H. Missen en 
wel om KW ART OVER ZEVEN, 
HALF NEGEN, KWART VOOR TIEN. 
Morgenavond begint dan de parochie
retraite voor groep IV en wel de inwo
ners van de volgende straten: v. Horn
straat, Dufourstraat, Jan v. Brabant
straat, Halderheiweg, Parkweg, Leen
hoflaan, Molenstraat. 
In deze week zullen bezoek ontvangen 
van de Eerw. Paters Capucijnen: Roond, 
Luissel, 't Loo, Esschebaan, Kapelweg, 
Nergena, Tongeren, De Braken, Ton
gersestraat, Mijlstraat. 
Tenslotte willen wij nogmaals van harte 
aanbevelen de collecte welke aan de 
kerk gehouden wordt elke Zondag voor 
de H. Hartstichting. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor 
overleden moeder; 8 uur 1. d. voor over
leden moeder; kwart over 9 1. d. voor 
een overledene; half 11 Hoogmis voor 
een overledene. 
In de Wijk-kapel "de Burcht": kwart 
over 7 ,1. d. voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochianen; half 9 1. d. 
voor de levende leden van de Broeder
schap van St. Willibrord; kwart voor 10 
1. d. voor overledene.
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Everdina
v. d. Bogaard-Eikemans; zijaltaar 1. d.
voor Maria v. Esch-v. Dijk; kwart voor
8 1. Mis voor Maria Kurvers-v. Nistel
rooij; zijaltaar 1. d. voor Henriette Strij
bosch; half 9 1. d. voor Cornelia v. Bel
jouw-v. Kasteren.
DINSDAG: 7 uur gez. jrgt. voor Jan
Baai jens; zijaltaar 1. j. voor Wilhelmus
van de Aa; kwart voor 8 L d. voor de
overleden familie Raaijmakers-Eltink;
half 9 1. d. voor Adriana v. d. Linden
van Erp; half 10 gez. Huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor
de Heer Johannes v. Susante; zijaltaar
1. d. voor Adriana v. d. Linden-v. Erp;
kwart voor 8 1. m. voor Johanna Vriens
van Handel; zijalt. 1. d. voor Maria Kur
vers-v. Nistelrooij; half 9 1. m. voor
Theodora Bekkers-Heesemans.

DONDERDAG: 7 uur gef. ·gez. jrgt. 
voor Hendrica Marijnen-v. d. Vliert; zij
altaar 1. jgt. voor Cornelis Slijters; kwart 
voor 8 1. m. voor Hubertus Josephus v. 
Susante en Jos. v. Susante de zoon; half 
9 1. d. vo_or Petronella van Oers; half 10 
gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Mej. Elisabeth v. Susante; zijaltaar 1. d. 
voor Willem v. d. Linde; kwart voor 8 
1. d. voor Sjefke Schellekens v.w. de 
Franciscusschool; zijaltaar 1. j. ·voor Pe
trus Voets en Elisabeth v. d. Nosterum
z. e.; half 9 1. m. voor Maria v. Esch-v.
Dijk.
ZATERDAG: 7 uur pl. gez. j. voor
Henricus Pennings; zijaltaar gef. 1. j.
voor Adrianus Pijnen burg; kwart voor 8
1. m. voor Adrianus Antonius v. d. San
de; zijaltaar 1. d. voor Cornelia v. d.
Linde-de Bie; half 9 1. d. voor Theodora
Bekkers-Heesemans v.w. vrienden.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Zondag onder het Octaaf van 
van Hemelvaart. 6 Mei 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
Bijzondere intentie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
Wagenaars. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Embertus 
Steenbakkers; half 10 Gez. huwelijks
mis. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Embertus Steenbakkers; 10 uur 
uur gez. huwelijksmis. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dorus Pennings en Theodora de hsvr. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. d. Wijst.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adriana
Schellekens.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Henricus v. Oor
schot. Dinsdag H . Mis voor de familie 
v. Oorschot. Woensdag H. Mis voor de
overleden familie Meulengraaf-Geerts.
Donderdag mndst. voor Marinus v.
Grinsven. Vrijdag H. Mis voor Antonius
v. d. Akker. Zaterdag mndst. voor Cor
nelia v. Helvoirt.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Zondag onder het Octaaf 
van 's Heren Hemelvaart. 

6 MEI: om 7 uur H. Mis voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de paro
chie; om half 9 eerste mndst. voor Go-. 
defridus Verhagen; om 10 uur de hoog
mis als jrgt. voor Hendrica Renders
van Kempen. 
De eerste schaal is voor de Indische 
Missie, waarvoor ook gedurende deze 
week de offerblok achter in de kerk 
blijft staan. 
De tweede schaal is voor de Bijzondere 
Noden. 
Na de hoogmis vergadering van Vin
centius in Orion. 
Om half 3 Lof. Na het Lof wordt ge
zongen lied nr. 48. 
MAANDAG: om half 8 H. Mis voor 
Antonius van Kuringe en Johanna van 
der Heiden de hsvr; om 8 uur voor Jo
hanna Kruyssen-van Mol. 
Des avonds om 8 uur vergadering van 
Elisabeth in de pastorie. 
DINSDAG: om half 8 H. Mis voor Jo
hanne� Leijten vanwege de Broederschap 
van het H. Bloed; om half 10 gez. hu
welijksmis voor Jan Eykemans en Jo
hanna Coppelmans, en voor 'Wilhelmus 
van Dooren en Maria Eykemans. 
WOENSDAG: om half 8 H. Mis voor 
Wilhelmina Vermulst-Rijnen; om 8 uur 
voor Johannes Brands vanwege de ver
eniging van de H. Jozef (Oirschot). 
DONDERDAG: om half 8 jrgt. voor 
Wilhelmus de Bresser en Gerardina van 
der Linden; om 8 uur H .Mis voor 
Maria van Berkel-Verhagen te Berlicum 
overleden. 
VRIJDAG: om half 8 jrgt. voor Antoon / 
van Kuringe, Johanna de hsvr. en Hen
drica de dochter_. om 8 uur H. Mi� voor 
Lambertus Venmans en Hendrica van 
der Loo de hsvr. 
ZATERDAG, Vigiliedag voor Pinkste
ren, geboden vasten- en onthoudings
dag; om 7 uur de wijding van het doop
water, waarna de H. Mis als jrgt voor 
Hendricus Huyberts en Francina van 
Schayk de hsvr.; om 8 uur in de The
resia-kapel H. Mis voor de leden van 
de godvruchtige vereniging ter ere van 
de H. Theresia. 
Er wordt biechtgehoord: des morgens 
onder de diensten en des middags van 
3 tot 4, en van 6 tot 7 uur. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Zondag onder het Octaaf van 
Hemelvaart. 6 Mei 1951. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Johanna Adr. 
v. d. Koevering; 10 uur z. 7e voor Laur.
Quinten. Na de hoogmis "Te Deum"
wegens de verjaardag der Koningin. Om
3 uur Lof, daarna meisjescongregatie.
MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Laur.
Quinten; 8 uur 1. 7 e voor Maria Hen r.
Putmans; 9 uur z. m. tot bijz. intentie.
DINSDAG: 7 uur z. m. voor de vruch
ten der aarde v.w. den Berg; half 8 z. 7e
voor Laur. Quinten; 8 uur 1. m. tot bijz.
intentie.
WOENSDAG: 7 uur z. m. voor de
vruchten der aarde v.w. Loe-eind; half 8
z. mndst. voor Theo v. Hal; Adr. v.
Hastenberg en Cor Saris; 8 uur 1. m.
voor Maria Henr. Putmans als overl.
lid der proc. van Kevelaer.
DONDERDAG: 7 uur z. m. voor de
vruchten der aarde v.w. Kasteren en 
Savendonk; 8 uur 1. 7e voor Everardus
T raa; 9 uur z. huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur z. 7e voor Laur.
Quinten; half 8 z. mis voor Maria Henr.
Putmans, par. H. Theresia overl.; 8 uur
1. 7e voor Corn. Putmans.
ZATERDAG: vigilie van Pinksteren,
geb. vasten- en onthoudingsdag; vóór
de H. Mis van 7 uur wijding der doop
vont; 7 uur z. m. voor Joh. Maas te
Boxtel overleden; half 8 1. j. voor Adr.
v. Gerwen; 8 uur 1. m. voor Laur. Quin
ten als over!. lid proc. van Kevelaer.
ZONDAG, Hoogfeest van Pinksteren:
half 7 1. mndst. voor Petronella Adr. v.
Asten; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.;

10 uur de plechtige hoogmis z. m. voor 
Laur. Quinten v. w. l'Union. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. vQOr Petronella 
Adr. v. Asten als overl. lid der proc. 
Bergen-op-Zoom-Sittard. Dinsdag 7 uur 
1 .m . voor Petronella Adr. v. Asten als 
over!. lid H. Gerardus Majella. Woens
dag 7 UUF 1. m. voor Hendr. Quinten als 
overl. lid proc. van Roermond. Donder
dag .7 uur 1. m. voor Hendr. Quinten als 
overl. lid: H. Pastoor van Ars. Vrijdag 
1. m. voor Hendr. Quinten als overl. wel
doener van het Wit-Gele Kruis. Zater
dag 7 uur 1. m. voor Engelb. v. d. Vel•
den als overl. lid: Moeder van Goede
Raad. Zondag 7 uur 1. m. voor Engelb.
v. d. Velden als overl. lid: H. Cunera.
Deze week is een week van gebed en
offer voor de Indonesische en West-In
dische Missiën. Daarom na de H. Mis,
sen en in de scholen vóór het begin der
lessen het schietgebed: H. Maria bid
voor de bekering van onze Indiën. Op
1 e en 2e Pinksterdag zal achter in de
kerk een offerbus aanwezig zijn, waarin
men zijn vrijwillige offer voor genoem
de Missiën kan storten.
30e Laur. Quinten en Maria Henr. Put
mans te Liempde overleden; Joh. Maas
te Boxtel overleden.
7 e Corn. Putmans te Liempde over
leden.
Gedoopt: Maria Henrica Gemma Julia
na dochter van Petrus Verhagen-v. d.
Velden.

Missfebus. 
Bij uitvaart van Maria Henr. Putmans 
f 4,75. 
Is men in de eigen beurs niet sterk, 
Doch heeft men hart voor 't missiewerk, 
Dan weet men steeds toch iets te 

. verzinnen 
Om centen voor de missie te winnen. 
Ik liet daarom Gerard de Leest 
- Mijn neef - op zijn communiefeest,
Heel deftig bij het eet-volk collecteren,
En kon aldus vijf zestig weer toucheren.

L. A. v. d. Meerendonk

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Zondag onder het Octaaf van 
Hemelvaart. 6 Mei 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. 's Middags om half 12 conferentie 
voor alle jonge mannen vanaf 17 jaar. 
Om 3 uur predikatie voor gehuwde man
nen. Om 4 uur predikatie voor alle 
meisjes vanaf 17 jaar. 's avonds om half 
7 grote avondpreek. Voor de verdere 
oefeningen van de H. Missie gedurende 
deze week verwijzen we naar het Pro
gramma van de H. Missie. 
Deze week is het ook de week van ge
bed en offer voor de Indische Missie. 
Na de gewone gebeden na de H. Mis en 
bij de aanvang van de lessen in de 
school zal gebeden worden: 0 Maria, 
bid voor de bekering van Indië. De ge
lovigen kunnen hun gaven offeren in de 
grote bus bij het altaar van de H. Anna. 
Zaterdag geboden vasten- en onthou
dingsdag v.w. de vigilie voor Pinksteren. 
's Morgens voor de H. Mis van half 7 
zal de Doopvont gewijd worden. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Mej. Maria Emerentia Banens; 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 7 H. Mis voor An
tonia Wilhelmina van Rulo; half 7 zij
altaar H. Mis vo9r Gerardus Josephus 
van Oers; 8 uur mndst. voor Pieternella 
van de Nosterum-v. Wezel. 
DINSDAG: half 7 mndst. voor Albertus 
van Gemert; half 7 zijaltaar H. Mis voor 
de bekering der zondaars; 8 uur H. Mis 
voor Gerardina van de Pas-v. Son. 
WOENSDAG: half 7 mndst. voor Ge
rardus van den Akker; zijaltaar voor 
Johannes van Exsel en echtgen.; 8 uur 
H. Mis voor Mevr. Kamerbeek-Hillen ..
DONDERDAG: half 7 H. Mis voor Al
bertus van Rulo; half 7 zijaltaar H. Mis
voor de gelovige zielen; 8 uur H. Mis
voor Wilhelmus en Wimke van
Schijndel.
VRIJDAG: half 7 H. Mis voor overl.
Familie van Schijndel-Witlox; half 7 zij
altaar over!. fam. v. Schijndel-v. Exsel;
8 uur jrgt. voor Marinus Maas.
ZATERDAG: half 7 jrgt. voor Johan
nes Konings; half 7 zijaltaar jrgt. voor
Johanna van Beers-v. d. Meijden; 8 uur
H. Mis voor Wilhelmina Konings-v. d.
Laar v.w. Br. H. Willibrordus Luyssel.
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers. H. Mis voor Hendricus van
den Langenberg.

Missienaailcring Esch. 
Opgehaald bij de uitvaart van Catharina 
Vorstenbosch-v. Kuringen f 4,70. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 6 Mei. Zondag onder het Octaaf 
van 's Heren Hemelvaart. Deze middag 
om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Vandaag begint de Indische Missieweek. 
Deze duurt tot de volgende Zondag. De 
gelovigen worden aangespoord deze 
week te bidden en te offeren, de H. Mis 
bij te wonen en te communiceren om 
Gods zegen te verkrijgen over het mis
siewerk in Indonesië. 
De gehele week om 8 uur Lof ter voor
bereiding van het Pinksterfeest. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der familie Windstosser; 
om 10 uur voor onze weldoeners. 
MAANDAG: om 7 uur voor overléden 
ouders. 
DINSDAG: om 7 uur voor overleden 
ouders; om half 8 voor overleden leden 
der familie van Johannes van Heesch-van 
der Sande. 
DONDERDAG: om 7 uur tot bijzon
dere intentie. 

ADVIES- EN BEMIDDELINGS
CENTRALE VOOR OORLOGS
SLACHTOFFERS. 
Wij ontvingen van genoemde centrale 
een publicatie, betreffende enige kwes
ties, samenhangende met de toekenning 
van de aanvullende bijdrage huisraad
schade. Degenen, die nadere inlichtin
gen hieromtrent wensen, kunnen zich 
vervoegen aan het bureau van dit blad, 
waar tevens het adres verstrekt zal wor
den van dit gratis bemiddelend� bureau. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Petrus stond op en sprak voor allen, 
vanwaar ook gekomen, verstaanbare 
taal. 
Na de nederdaling van de H. Geest, 
waarbij de Apostelen werden bezield 
om de leer van Christus te gaan ver
kondigen en allen, die hem hoorden, ge
loofden, is het christendom over de ge
hele wereld verbreid. 
Wij vragen ons echter af of het mens
dom zich in de loop der tijden niet teveel 
met de wereld heeft verenigd en de Ga
ven van de H. Geest veronachtzaamde, 
waardoor de zucht naar het materiële 

gewin de overhand heeft gekregen. 
Beheerst de wijsheid, een der zeven hei
lige gaven, nog wel in grote omvang de 
daden der mensen . 
Heeft d_e wetenschap de wijsheid nog wel 
voldoende aan zich weten te behouden. 
En heeft de massa, vereenzelvigd als ze 
wordt met materiëel gerief, nog de 
kracht om zich geestelijk te verzetten 
tegen op haar inwerkende invloeden· 
van de wereld . 
Leven de mensen niet te veel mèt de 
wereld, tot eigen geestelijke ondergang 
en materialistische slavernij. 
Tweeduizend jaar geschiedenis leert ons 
hoe de volkeren perioden kenden van 
opgaan in de leer van de Kerk en dien
volgens rustig leefden, doch ook hoe 
zij werelds zijn gedupeerd als het weten
schappelijk berekende m11-terialisme zijn 
greep op de massa wist te vestigen. 
Staan de volkeren momenteel ook weer 
niet op een kruispunt, vanwaaruit de 

goede zowel als de foutieve richting kan 
genomen worden. 
't Is weer Pinksteren! 
Stond in de persoon van Z. H. Paus 
Pius XII, Petrus weer niet op om zijn 
waarschuwende wijsheid aan de wereld 
voor te houden. 
Gaf zijne Heiligheid onlangs niet de 

richtlijnen voor de K_ezonde maatschap
pijvorm. 
En wil de wetenschappelijke wereld zijn 
woord verstaan en haar beredeneerde 

formulismen toetsen aan de wijsheid? 
Zien wij niet hoe de zogenaamde weten
schappelijke economie het menselijk we
zen meer en meer gaat ondergeschikt 
maken aan het rationalisme van de tech
niek? 
Zijn leiders van de volken niet teveel 
verward in economische berekeningen? 
En is hun geest niet te eenzijdig gericht, 
zodat zij menen de volkeren in mate
rieel opzicht een werelds paradijs te kun
nen bereiden. 
Wordt de goede richting gekozen? 
Hoe het ook zij, laten wij ons op het 
Hoogfeest van Pinksteren bezinnen op 
eigen levenswandel, onszelf afvragen hoe 
wij individueel moeten richten om af
dwaling van de leer der Kerk tegen te 
gaan, en hoe wij onszelf kunnen inzetten 
om het heil van de godsdienst te doen 
inwerken_ op onze medemensen. 
Bidden we dan: ,,0, God, die de harten 
der gelovigen door de verlichting van 
de Heilige Geest hebt onderwezen, geef 
ons, in dezelfde Geest oprecht wijs te 
zijn en ons altijd in zijn vertroosting te 
verbHjden". 

Plaatselijk Nieuws 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
In verband met de 2e Pinksterdag is het 
spreekuur van Burgemeester M. A .M.
van Helvoort verschoven naar Dinsdag
15 Mei, 10- 12 uur v.m.

MASSALE BEDEVAART 
OP TWEEDE PINKSTERDAG.

Deelname door K.A.B., K.A.V., 
K.A.J. en V.K.A.].

Op Maandag (2e Pinksterdag), zal de 

Boxtelse Katholieke Arbeidersbeweging, 
uit dankbaarheid voor de uitvaardiging 
van de sociale encyclieken Rerum Nova
rum en Quadragesimo Anno, een mas
sale bedevaart maken naar de Zoete 
Lieuve Vrouw van Den Bosch. 
Onder aanvoering van de tamboers der 
Kajotters zullen de K.A.B., K.A.V.,
K.A.J. en V.K.A.J. om 4 uur 's morgens 
van de Markt vertrekken om zingend en 
biddend de lange weg naar het genade
oord te gaan. Daar deze tocht bedoeld 
is als een openHjke getuigenis van de 

dankbaarheid voor de Pauselijke Ency
clieken, worden de Kajotters en Kajot
sters verzocht zich voor deze gelegen
heid in de unjformen van hun organisa
tie te steken. 
Degenen, die zich niet in staat achten 
de tocht te voet te maken, vertrekken 
om half zes met de fiets. In Den Bosch 
zal direct na aankomst gezamenlijk in 
de St. Jan een H. Mis worden bijge
woond, waarna iedereen op eigen gele
genheid kan gaan ontbijten. Om half 10 
wordt vanaf de Parade weer vertrokken. 

De bevrijding herdacht 
Aangezien deze bedetocht beschouwd 
mag worden als een ereplicht van de ge
organiseerde arbeiders en arbeidsters, 
ligt een massale deelname in de lijn der 
verwachtingen. 

Eresdudd en dankbaarheid. 
Op de vooravond van de Nationale Be
vrijdingsdag herdacht Boxtel de gevalle-
nen voor de vrijheid met een stille tocht. 
Naast verschillende familieleden van 
oorlogsslachtoffers en andere Boxtelse 
ingezetenen werd hieraan ook deelgeno
men door de voltallige gemeenteraad,· die 
v.oor deze pleclitigheid de openbare ver
gadering geschorst had. 
Op de begraafplaats van de H. Hartkerk 
aangekomcm, legde Burgem�ester Van 
Helvoort een krans op de graven van 
�e _8�a_llieerden, waarna 2 minuten stilte 
m acht _wera genomen. Terwijl-de don
kere wolken• een rouwfloers hingen over 
.erend Nederland, zong Boxtel!! Gemengd 
Koor een toepasselijk lied, waarmee aan 
de sobere plechtigheid een alleszins 
stichtend einde kwam. 

Kinderzanghulde, 
Zaterdag S Mei, kreeg de herdenking 
een vrolijker karakter met de zanghulde, 
die de kinderen op de Markt brachten 
aan H. M. de Koningin, voor wie de 
Burgemeester een korte toespraak hield 
tot de met d� nationale kleuren getooi
de jeugd. De Burgemeester wees de kin
deren op het- grote goed "vrijheid" en 
vroeg hen steeds te bidden voor het be
houd daarvan. Na hen dë oude Brabant
se strijdkreet "Voor God en Vaderland" 
in het gehetJien geprent te hebben, be
sloot hij met een driewerf hoera voor de 
Koningin, het vaderland en de vrijheid, 
waarmee de jeugd enthousiast instemde. 

Veel belangstellina voor 
de mooie handboogsport. 
's Middags om 4 uur zouden de hand
boogschutterijen l'Union uit Boxtel en 
� Bosjàgers uit Best elkaars krachten 
meteri. De toffe drumband van de Ka
jO"tters haalden de handboogschutters bij 
het .clubhuis af om hen naar de plaats 
van <Ie strijd te brengen: de Markt, die 
als "do,elen" was ingericht. Ofschoon het 
l�ee volkomen nieuw w.as, had Boxtel 
Vooruit dit programma-onderdeel toch 
aárdilf georganiseerd. Onderwijl de heer
Heesbeen een explicatie gaf van de 
handboogsport, begonnen de schutters 
aan de �dstrijd. 
Het bleek al spoedig, dat de deelnemers 
de �rtrottwde doelensfeer misten, want 
h·et bègin was zeker niet in overeenstem
ming met _het werkelijke kunnen der bei
de verenigingen. Maar toen de eerste 
"witte muizen" geschoten waren en het 
"zonaar" en "er - binnen" een ogenblik 
schering -en inslag werden, geraakte de 
strijd allengs ook op een hoger peil. 
Dè Bosjagers uit Best stonden de ge
n�en vc:iorsprong eçhter niet meer af 
en bleven het Boxtelse l'Union met 13 
punten voorsprong de baas. Bij het tref
feti tussen onze Nederlandse kampioen 
H; de • Koning en de handboogcrack 
Kapteyns uit Best, toonde .H. de Koning 
ziçh onbetwist de- meerdere, ook al was 
hij klaàrblijkelijk die dag niet op schot. 
Al met al was het een zeer amusant ex
pdiment m·et deze sport, waarmee het 
pûblifik kennelijk met veel genoegen 
kennis maakte. De ontmoeting zal zeker 
niet nagelaten hebben propaganda te 
tnàken. voor deze mooi!l-- rustige sport 
v� pijl en boog, die we graag nog eens 
o�_ de Markt beoefend zien. 

��qenot voor iedereen. 
In\jle ni,tige ,avonduren van deze mooie 
Mddlm, gaven de Bóxtelse Harmonie en 
di Gildenbondsharmonie up de kiosk 
etll zeer. genietbaar muziekprogramma, 
dat'dat vele aandachtige .Jui&teraa,s trok. 

De harmonieën· kregen door deze gezon
de, grote belangstelling althans iets van 
wat zij verdienen voor dit tijdrovende 
amusement. Want als men bedenkt hoe
veel tijd er nodig is om de bevolking in 
het genot te stellen van een paar uur 
goede harmoniemuziek en daarbij ook 
nog wel eens nagaat h_oeveel tijd er bo
vendien besteedt wordt bij andere gele
genheden, waarop de harmonie ook als 
onmisbaar wordt beschouwd, • dan kan 
het niet anders of men wordt een aan
dachtig en bewonderend luisteraar. 
Gelukkig viel er op het gedrag van de 
aanwezigen weinig- aan· te· merken; al
leen het lopen tijdens de uitvoeringen 
werkt hinderlijk en dient in de toekomst 
zoveel mogelijk vermeden óf voorkomen 
te worden. 

Ome Jàs toonde zich d'n ouwel 
Na de concerten stroomde de menigte 
naar het gemeentehuis om zijn opwach
ting te maken bij de historische groot
heid Jàs de Keistamper. Burgemeester 
Van Helvoort, die altijd present is als 
Jàs van plan is uit het land der reuzen 
op te duiken, verzocht de Keistamper 
beleefd in het volle licht der schijnwer
pers te treden. Dat Jàs aan dit verzoek 
niet onmiddellijk voldeed behoeft geen· 
aanleiding te zijn om hem met planken
koorts behept te zien, want dat heeft hij 
in het geheel . niet; hij knipperde geen
eens met zijn ogen toen hij even later 
in de lichtbundels keek. Neen, Jàs de 
Keistamper is ene man van goede ge
woonten, waaraan hij steeds vast blijft 
houden. Hij wilde dan ook nu weer ge
leide hebben van Dokter Hoek, Dokter 
Hoe-oe-oek, beter gezegd. En Dokter 
Hoek kwam, om Jàs namens Boxtel 
Vooruit welkom te heten in Boxtel, de 
plaats van de keistampers. 
Toen was het goed en kon de verdere 
afwerking plaats vinden van Jàs zijn pro
gramma, dat door de Brabantse gemoe
delijkheid en de aanstekelijke humor 
weer een hoogtepunt werd in de vie
ring van de Nationale Feestdag. 
Op de hem eigen wijze legde de Kei
stamper weer een vinger op vele wonde 
plekken, waarbij men denke aan de 
sport de parochie-retraites en de Rode 
Kruis-acties. 

Het moet voor de Moeder God's een 
ware invasie lijken van haar gelovige 
kinderen uit de arbeiderswereld. 
Iedereen zorge op tijd aanwezig te zijn. 

EVEN EEN VERMANING. 
De Dr. Hoeksvereniging heeft vorige 
week in ons blad haar jaarlijkse "alge
mene" ledenvergadering aangekondigd 
met de te behandelen agenda. 
Op die agenda staat ook de te houden 
bestuursverkiezing vermeld met de me
dedeling dat candidaten voor de be
stuursfunctie door de leden kunnen 
worden ingediend. 
Een· en ander is geschied ingevolge sta- . 
tuair voorschrift. 
In het verleden was, op één enkele uit
zondering na, de belangstelling van de 

leden voor de gang van zaken in de ver
eniging zó gering dat het bestuur ook 
thans geen reacties uit de kring van de 

leden verwacht, en candidaatstelling van 
die zijde wel achterwege zal blijven. 
Nu is dit, bij de goede behartiging van 
de verenigingstaak ook niet zo erg; te
leurstellend is het echter voor het be
stuur en verplegend personeel, dat bij 
die ene gelegenheid, als de jaarvergade
ring toch is, hoegenaamd geen leden 
blijk geven zich voor de vereniging en 
haar werkzaamheden te interesseren. 
De leden schijnen de Dr. Hoeksvereni
ging uitsluitend als een zakelijke onder
neming te beschouwen, waarvoor deel
neming met een minimum aan contribu
tie voldoende is. Dit is evenwel onjuist. 
Het is een sociaal-charitatieve vereni
ging en als zodanig rust op de leden een 
zekere verplichting hun belangstelling 
voor het werk van de Dr. Hoeks-Stich
ting, afd. van het Wit-Gele Kruis, ook 
eens voor een andere gelegenheid te 
tonen dan wanneer hulp verleend moet 
worden. 
Dat vooral die leden, welke op de ver
eniging een beroep deden voor hulpver
lening, de beleefdheid tegenover het be
stuur en verplegend personeel mi eens 
in acht weten te nemen door hun aan
wezigheid op de jaarvergadering, die 
Woensdag 16 Mei zal worden gehouden. 
Dan zal de foyer van De Ark te klein 
zijn! De kern van zijn rede betrof echter Dr. 

Hoek, welke ras-echte keistamper éen 
• plu� op zijn ho�d zag gestoken wor- ST. WILLIBRORD OP LUJSSEL. 

den voor de schitterende wijze waarop Reeds voor de tiende maal zal dit jaar 
deze meer dan vijf en twintig jaren zijn op Tweede Pinksterdag de verering van 
dokters-ambt in Boxtel had uitgeoefend. Sint Willibrord in de Luisselse�pel 
Jàs benoemde hem onder luid applaus plaats vinden. 
tot eerste ere-keistamper van Boxtel. _ Des morgens om 8 uur zal in de kapel 
Op verzoek van de Keistamper speelde een H. Mis worden opgedragen. 
de "Bonds" het "Lang zal ie leven", dat Des middags zullen van 3 tot 6 uur de 
even later herhaald moest worden eenvoudige, doch treffende plechtighe
voor... ja voor de "Bonds" zelf, omdat den ter ere van Sint Willibrord worden 
deze in de voorbije jaren zo'n kranige gehouden.. 1-: 
prestatie had geleverd door de jongens, Telkens wanneer zich een kleine groep 
die terug gekeerd waren uit Indonesië pelgrims bij de kapel heeft verzameld 
stuk voor stuk een muzikale welkomst- is er een korte toespraak, gevolgd door 
groet te brengen. de geloofsbelijdenis, de kinderzegen . en 
Toen Jàs zo angeveer op alle slakken de verering der relikwie. 
zout gelegd had, ging hij weer vertrek- Als het weer wil meewerken worde� 
ken. Hij deed dat als altijd, laconiek en vele gelovigen op Luissel verwacht •. 
eenvoudig, met een wandeling door zijn 
geliefd Boxtel en een "kom houdoe", 
wat we gaarne opvatten als een tot 
weerziens, want Jàs heeft zijn vooraan" 
staande plaats bij Boxtel Vooruit wel 
verdiend, zouden we zo zegg�n . .... . 

HET RODE KR�S + verzacht oorlogsleed, doch stelt 
zich ten doel ook in tijd van vrede 

. de mcmbe.id te· dienea. 

INENTING TEGEN DIPHTERIE. 
,De ouders van nog niet schoolgaande 
kinderen worden er op gewezen, dat in 
onze plaats de gelegenheid gegeven zal 
worden tot kosteloze inenting tegen 
diphterie, een vooral· voor de kinderen· 
zeer gevaarlijke ziekte. Zoals men weet 
zijn de schoolgaande kinderen reeds in
geënt, zodat thans de kinderen, die no_g 
niet naar school gaan, een beurt krijgen. 
Om de inenting het gewenste succes te 

laten hebben zullen de kinderen twee
maal ingeënt moeten worden, en wel op 
Donderdag 17 Mei te half vier n.m. en 
de tweede inenting op Donderdag 1 4 

Juni te half vier n.m. 
Beide inentingen zullen geschieden voor 
de nog niet schoolgaande kinderen vanaf 
de leeftijd van zes maanden uit de: 
Parochie St. Petrus in het Ziekenhuis 
Duinendaal; 
Parochie H. Hart in de Landbouwschool, 
Past. Erasstraat; 
Parochie Lennisheuvel in het Parochie
huis; 
Parochie Gemonde in de kleuterschool 
aldaar. 
Er zij nog opgemerkt, dat kinderen die 
reeds aan diphterie geleden hebben toch 
zonder gevaar kunnen worden ingeënt. 
Men gelieve de inentingskaart mede te 
brengen. 

INENTING TEGEN POKKEN. 
Wegens bijzondere omstandigheden is 
de gelegenheid tot kosteloze inenting 
tegen pokken een maand vervroegd. 
Belanghebbenden gelieven kennis te ne
men van de in dit blad voorkomende 
bekendmaking, waarin dag, uur en plaats 
worden aangegeven voor inenting, con
trole en verdere bijzonderheden. 

RODE KRUISACTIE. 
In het kader van de voorbereiding der 
nationale actie voor het Rode Kruis, 
zal Vrijdag 18 Mei 's avonds om 8 uur 
in de foyer van "De Ark" een film wor
den gegeven voor de medewerkers aan 
de inzameling. 
Een hoofdbestuurder van het Rode Kruis 
zal dan een algemene uiteenzetting ge
ven over de opzet en uitwerking van de 
actie. 
De buurtleiders met hunne medewerkers 
worden allen op deze avond verwacht. 
Eerstgendemden zullen een schriftelijke 
uitnodiging ontvangen die voor hen aan
leiding moet zijn de door hen gevraagde 
medewerkers persoonlijk uit te nodigen 
voor die avond. 
In vervolg op die algemene bijeenkomst 
zullen op Maandag 21, Dinsdag 22 en 
Woensdag 23 Mei in de zaal van hotel 
"Riche" instructies worden gegeven aan 
de leiders en hunne medewerkers, welke 
hiertoe in kleine groepjes zullen samen
komen,'resp. van half 8 tot half 9 en van 
half 9_ tot half 10. 

OP 26 MEI INWIJDING VAN DE 
MARIA-BUURTKAPEL. 
Onvoorziene omstandigheden voorbe
houden, zal het Maria-buurtkapelletje in  
de Prins Hendrikstraat op Zaterdag 26 
Mei plechtig worden ingewijd door de 
ZeerEerw. Heer Pastoor Jos. van Be
souw. 
Voordat het Maria-beeld in de kapel 
wordt geplaatst, zal het in processie 
worden rondgedragen door de straten, 
wier bewoners tot de oprichting van dit 
Maria-monument besloten. 
Deze straten zijn: Stationstraat (ged.), 
Pr. Hendrikstraat (ged.), Parallelweg Z., 
Kasteellaan, v. Coothstraat, Fr. Stael
straat en Ten Brinkstraat. 
Het ligt in de bedoeling van het comité 
om ook de leden van de plaatselijke 
jeugdverenigingen zoveel mogelijk aan 
deze ommegang, die 's middags gehou
den wordt, deel te laten nemen. Op het 
programma van deze dag komen wij nog 
nader terug. 

Verkoop steentjes f 14,35 
Van N.N. ontvangen voor 

Mariabeeld " 1,-
Maria bewaar ons voor 

besmettelijke ziekten " 1,50 
Gehandwerkte doek waarop staat 
,,Wees - Gegroet - Maria", van onbe
kende. 
Van N.N. werd ontvangen f 2,50 

PINKSTER-ORIENTERINGSRIT. 
Blijkens de thans reeds binnengekomen 
en toegezegde inschrijvingen belooft de, 
door de St. Vincentiusvereniging uitge
;chreven oriënteringsrit op 2e Pinkster
dag een succes te worden. Naar wij ver
nemen vindt de start plaats te 1 uur op 
de Markt voor café Geeris, waar tevens 
gelegenheid bestaat alsnog in te schrij
ven. Zoals bekend mag worden veron
dersteld wordt het batig saldo aange
wend ter leniging van de nood van onze 
armen. 

AANBESTEDING. 
Bij de op 1 Mei ten gemeentehuize ge
houden aanbesteding van het uitvoeren 
van bestratingen met bijkomende werk
zaamheden in de Molenstraat, Kasteel
laan, van Coothstraat, Ten Brinkstraat, 
Frans Staelstraat, Parallelweg Zuid, 
Prins Hendrikstraat en Esscheweg en het 
maken van rioleringen in de Parallel
weg-Zuid,- werd ingeschreven als volgt: 
J. v. d. Donk en Heijnfans, 

MEDEDELINGEN VAN DE Rosmalen f 63.200,-
BLOEDTRANSFUSIEDIENST. Fa. Schapen en de Bont, 

Eindhoven A.s. Woensdag 16 Mei is de 3e en laat- Fa., Th. Heijmans, Nuland ste bloetlafname-avond van de bloed-_ -:ç. Verweij, Nijmegen transfusiedienst. �,.zé- avond wordt ge- _. P. B. Huberts, De Bilt houden in het St.' Paulus•.Jeugdhuis aan 
de Nieuwstraat, van· 7-9 uur. Voor N.V. v. h. N. v. Drunen, 
d 's-Hertogenbosch eze avond worden allen opgeroepen, ,,De Oosthoek", Uden die tot nu toe geen oproepkaart ont- Fa. B. van Doom, Boxtel vingen. h h Ook degenen die zich niet gemeld heb- P. Se ellekens, Vug t 
ben als donor, maar die nu willen ko- N.V. ,,De Kempen", 

Eindhoven men, zijn van harte welkom. 
De twee eerste afname-avonden waren Gebr. v. d. Laar, Boxtel 
een buitengewoon succes, mede dank zij Fa·. W. A. v. Liempt, Boxtel 
de ooede hulp van de aspirant helpers Johan de Koning, Boxtel 

" C. B. van Strien & Zn. 
en helpsters van de colonne, Rode Kruis- Udenhout korps en de leden van de E.H.B.O.-ver
enioino. Vol0t U het •oede voorbeeld Gebr. v. d. Boogaard, 

,., " .., " Oirschot 

u64.400,
,, 64,900,
,, 67.150,-

67.592,-

,.68.900,
,, 71,000,
,, 72.500,
,, 72.500,-

,, 72.690,-
72.700,

,, 73.000,
,, 73.480,-

,,,73.600,-

73.900,-van de ruim 500 bloedgevers die U zijn B. van Beuningen en Salland, voorgegaan en komt in groten getale 

naar het St. Paulus Jeugdhuis, a.s. Oss " 74.ooo,-
Woensdag 16 Mei. B. van Dooijeweerd, 

Het bestuur van het Neder!. Waardenburg ,, 74.000,-
Rode Kruis, afd. Boxtel. 

TENTOONSTELLING "ST. LUCAS". 
Bijzonder fraai ambachtswerk 1 , 
Directeur Notenboom is met de zijnen al 
weer enige dagen druk bezig aan de jaar
lijkse expositie van een uitgelezen col
lectie werkstukken, door de leerlingen 
van de R.K. Schildersschool in het voor
bije cursusjaar gemaakt. Op te en 2e 
Pinksterdag zal men kunnen zien, dat 
de gegeven lessen met vrucht gevolgd 
zijn. Beziet U steaks de magnifieke let
terplaten, marmer- en houtimitaties, re
clameschilderingen en decoratieve wer
ken maar eens. Welk een penseelvaardig
heid en wat een kleurgevoel spreekt er 
niet uit vele tentoongestelde werken, 
niet alleen van de derdejaars maar ook 
van de leerlingen uit het eerste en twee
de cursusjaar! De vakman zal er waar
lijk van kunnen genieten. 
Maar hij niet alleen. Ook U, Boxtelse 

inwoner, zult de resultaten van één jaar 
schildersopleiding kunnen gaan bewonde
ren in de R.K. Schildersschool "St. Lu
cas" op de Burgakker (ingang bij de 
R.K. Jongens-MULO). Stel U gerust 
eens op de hoogte van hetgeen er op 
schilder-gebied in Uw eigen plaats ge
presteerd wordt door die jongens met 
de zwarte baretten, die zoons van Ne

, derlandse schilderpatroons. 
De entree is gratis en er zal altijd wel 
iemand zijn, die met U een wandeling 
wil maken langs de vele geëxposeerde 
werken, die Uw belangstelling werkelijk 
meer dan waard zijn. Rest nog te ver
melden, dat de tentoonstelling op de bei
de Pinksterdagen is geopend van 10 uur 
v.m. tot 6 uur n.m. 

GESLAAGD. 
Op. een Woensdag 2 Mei te 's Herto
genbosch gehauden examen slaagde 
Chr. van Esch uit Gemonde voor tuin
bouwarchitectuur. 

ESCH 
TENTOONSTELLING. 
De tentoonstelling van de Missienaai
kring zal geopend zijn: 
1 ste Pinksterdag van 1-6 uur en dade
lijk na het Lof tot 9 uur. 
2e Pinksterdag na de Hoogmis tot 12 
uur en van 1-7 uur, uitgezonderd 
tijdens 't Lof van 3 tot half 4. 's Avonds 
om 7 uur zal de grote verloting plaats 
vinden. 
Haast U met 't kopen van loten, want 
als U de prijzen zult zien, heeft U zeker 
spijt geen kans gewaagd te hebben. 
Wie nog een prijs beschikbaar stellen 
wil, kan zich vervoegen bij het bestuur 

, van de Missie-naaikring. 

Agenda 
VOLKSDANSERS. - In verband met 
de te volgen instructeurscursus, bovenal 
echter wegens de tanende belangstelling 
zijn de bijeenkomsten tot nader aankon
diging afgelast. 

Alg. Ledenvergadering Dr. Hoek's Ver
eniging op Woensdag 16 Mei 's avonds 
om 8 uur in De Ark. 

-o-

Wegens de bloedafname-avond op 
Woensdag 16 Mei, vervalt de E.H.B.O.
cursusles van groep C op die avond. 

De leden van R. K. Boxtels Gemengd 
Koor worden er op attent gemaakt, dat 
a.s. Vrijdagavond 11 Mei, om 8 uur een 
generale repetitie wordt gehouden, geza
menlijk met het koor van St. Petrus en 
St. Caecilia en Orkest. 
Wij verwachten aller opkomst en ver
zoeken op tijd aanwezig te zijn om het • 

• uitgebreide programma af te kunnen 
werken. . 

· Deze repetitie wordt gehouden in ge
bouw "de Ark".

• 



M. E. P., de nieuwe promotie-klasser!

PINKSTER-TOURNOOI 1951.

Het jaarlijks terugkerend Pinkster-tournooi van onze vereniging zal op 14 Mei . a.s. gehouden worden (Tweede Pinksterdag). Op de schitterend gelegen veldenin het Gemeentelijk Sportpark "Molenwijk" zal vanaf half 11 's morgens tot6 uur 's avonds de hockey-bal over hetveld rollen en zullen de spelers van dediverse clubs elkaar in sportieve geestbekampen om als uiteindelijk winnaar voor dit jaar gedurende een jaar zichwederom eigenaar te kunnen noemen 

* Alle begin is moeilijk. Zeker hier,- waar we moeten mededelen, dat deBoxtelse zelfstandige melkslijters nogaltijd verliezen lijden in de melkoorlo"met De Kempen. Commissies-van-over-. leg schijnen in een oorlog nu eenmaalweinig succes te kunnen boeken * OpKalksheuvel ligt het werk aan Boxtels uitbreiding stil. Niet vanwege de bouwstop, maar omdat de overheid niet wil wat men hier wil. Als straks de ambtelijke rem wordt losgelaten, zullen we waarschijnlijk geen huizenblokken van 4 woningen, maar blokken van 2 woningenkrijgen. * Alhoewel er door hem geenknollen voor citroenen zijn verkocht,heeft die vreemde aardappelverkoper vanvorige week toch wel het minste soort . veenaardappelen of iets dergelijks voor. kleiaardappelen verkocht. De vuilnisemmers zaten 's anderen daags tenminsteboordevol. . .  Aardappelmoeheid! * Erzijn ook klachten over de houding van het publiek tijdens het spelen van hetWilhelmus. Van fierheid dikwijls geen spoor en van eerbied veelal weinig meer.En zulks op dagen, dat we de herwonnen vrijheid vieren! * Laten we dan maar meteen een idee'tje ten berde brengen voor het bevorderen van destilte tijdci1s muziekuitvoeringen in deopen lucht: Zou het niet mogelijk zijnom elk nummer apart aan te kondigen,daarbij een korte inleiding gevend overhet uit te voeren werk. Terlo9ps kandan ook om de grootste stilte verzochtworden, als de uitleg nog niet tot genoeg aandacht heeft aangespoord. *Ondertussen vragen weer andere activiteiten onze attentie: Rode Kruis, Pinkster-actie van de Boxtelse winkeliers,Muziekfeesten, Oriëntatierit" Tentoonstellingen en wat al meer. Voor elck watwils misschien, maar ziet U door hetbos de bomen nog? * De Kajottersdrumband brengt de laatste tijd ook nog al eens wat leven in de brouwerij. Zondag haalden de geuniformeerde tam-. boers de 4 Kajotters, die de reis naarRome ondernemen, aan huis af om zenaar het station te brengen * De tijdenveranderen! Bij_ de heropening van hetgeheel gemoderniseerde gemeenteslachthuis wist slager Van Nistelrooynog te vertellen, dat de eerste vleeskeurmeester in Boxtel een gepensioneerd belasting-ambtenaar was. Het zou toenook goed gegaan zijn en bovenal" gemakkelijk"! * Tenslotte gelieve iederzijn geheugen nog eens op te frissen,want in Boxtel werd reeds geruime tijdgeleden een fiets gevonden, waarvan deeigenaar nog steeds niet is komen opduiken. Mocht U zich vaagjes wat herinneren, dan kunnen wij U misschienverder helpen. Misschien ...... 

Plaatselijk Nieuws 
GOUDEN KLOOSTERFEEST. 
Op Zondag 13 Mei hoopt de Eerw. Zuster Soeur Marie Wiltruda (in de wereldJohanna Schoones - uit Boxtel) in hetklooster St. Cunera te Heeswijk, haar gouden kloosterfeest te vieren. Op 22 Mei echter zal het feest in aanwezigheid van de familieleden wordengevierd. 
ONTMOETING TUSSEN DE R.K.H.B.S.'en VAN VEGHEL EN
BOXTEL OP KASTEEL STAPELEN. 
Nationale feestdag, zonnig Meiweer,door sportieve wedijver bezielde leerlingen, een gevarieerd programma en eenmooie wisselprijs. Waar dit alles aanwezig is, moet een contactdag tussen tweescholen wel slagen. Dit alles was aanwezig en het werd opgevangen in het gastvrije Kasteel van Stapelen. Door de regen van de voorafgaande dag• bleek het Openluchttheater te vochtig.Geen nood! De ongeveer 140 personen grote groep installeerde zich op de trappen van de Ridderzaal en na een hartelijk welkomstwoord begonnen de declamatie- en spreekbeurtwedstrijden. Tienleerlingen droegen een verplicht en eenzelf gekozen gedicht voor. Werken vanVan Meurs, Geeelle, Van Scheltema, Schreurs en Van Duinkerken weerklonken binnen de muren van het binnenplein. Zeker, de zenuwen deden zichgelden, maar men weerde zich dapper. En dan de spreekbeurtwedstrijd. Bij het

van de wisselbeker welke op deze dagverspeeld zal worden. Iedereen, die zichvoor de hockey-sport interesseert, mogedeze unieke gelegenheid benutten om zich op de hoogte stellen van de techniek van het hockey-spel; moge dezedag er tevens toe bij dragen om vooralde jongeren in Boxtel er toe te brengen ook zelf deze gezonde sport te beoeifenen. ,Laat daarom iedereen dezekans benutten om zich op de hoogtete stellen van de prestaties in de hockeysport, door een bezoek te brengen aanhet M.E.P.-Pinkster-tournooi. 

spreken over een opgegeven onderwerp,na er vijf minuten over nagedacht tehebben, werden aardige prestaties verricht, maar hier bleek toch nog een flinke oefening nodig te zijn. Terwijl de schaak- en tafeltenniswedstrijden vlot verliepen, bezocht een groepbelangstellenden de St. Petruskerk omvan Pater de Koning veel interessants tehoren over de lotgevallen van dit oudebouwwerk en de geschiedenis van hetH. Bloedwonder. Wat staat er veel telezen in metselwerk en constructie voorhet scherp speurende oog! Na een prettig contact in het middaguur vond tot slot een voetbalwedstrijdplaats, waarbij de enthousiaste supporters niet ontbraken .. De krachten bleken ongelijk verdeeld. Op álle onderdelen zegevierden de Boxtelse jongens, want door een ongelukkige vergissing van een voortreffelijk declamator ontging aan Veghel voor ditonderdeel de 1ste plaats. De wisselprijsblijft dit jaar bij de Boxtelse H.B.S.Maar men ging uiteen, voldaan over eensportieve strijd en met een oprecht gemeend: ,, Tot het volgend jaar!" 

• 
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� Stationsstraat 6 - Tel. 275 � ����
EIERVERENIGING. 
Vanwege 2e Pinksterdag (Maandag) ishet nu Zaterdag eieren inpakken van 8 tot 12 uur v.m. en van 13 tot 15 uur n.m.

GEMODERNISEERD 
GEMEENTE-SLACHTHUIS 

HEROPEND. 
Boxtel heeft thans een gemeente-slachthuis, dat geheel is ingericht naar deeisen des tijds. Maar toen de Gezondheidscommissie, bijna 25 jaar geleden, alle mogelijke bezwaren van slagers enraadsleden had weggepraat om tot debouw ervan te komen, toen werd tochlang niet aan alle eisen voldaan. Menzag nu eenmaal niet veel heil in de gemaakte plannen en de Raad gaf er naveel aandringen dan ook slechts goedkeuring aan op voorwaarde, dat ze zo voordelig mogelijk ten uitvoer zouden worden gelegd. Wel, dat geschiedde, met hetgevolg dat het gemeente-slachthuis totop heden in onvolkomen vorm is blijvenfunctionneren. Nu de Raad enige tijd geleden zijn fiatgaf aan de voorgestelde modernisatiekon deze onvolkomenheid worden opgeheven en is het gemeente-slachthuis "upto date" geworden. Zaterdagmorgen vond de officiële heropening plaats door Burgemeester Van Helvoort, die er zijn vreugde over uitsprak, dat het gemeente-slachthuis zijnnoodzakelijke vernieuwing kreeg op hetmoment, dat ook de rendabiliteit is aangetoond door een sluitende bedrijfsbegroting. Hij herinnerde daarbij aan hetmoeizame werk van de directeuren VanRooy, Van Erp en De Bruyn, die in hunbestuursperioden tegen de nare bedrijfsbegrotingen in steeds getracht hebbenhet plan voor verwezenlijking vatbaarte maken. Waar enerzijds voortdurend en gelukkigmet succes gezocht was naar een rendabele exploitatie en anderzijds steedsgewerkt was in het belang van de volksgezondheid, daar was de burgemeesterervan overtuigd, dat de ,basis gelegd wasvoor een goede toekomst van dit gemeentebedrijf. 

Dr. de Bruyn, de tegenwoordige direc
teur, gaf daarna zijn gasten w.o. Dr. 
Kirch van de Gezondheidsdienst voor 
Dieren, de heer Luyben,- Directeur van 
de Exportcentrale te Boxtel, Ir. Kouwen
hoven, ontwerper van de nieuwe koelinrichting, de heer Van Erp, de vroegeredirecteur, alsmede de voltallige gemeenteraad, een kijk op het ontstaan en de ontwikkeling van het slachthuis. Doorenkele goede contracten met de Gezondheidsdienst voor Dieren en de Exportcentrale van de N.C.B. zag hij zich gelukkig in staat gesteld dit overzicht eenflorissant einde te geven. 

De tegenspeler van de dood langs de weg ! 
Huiveringwekkend is de gedachte aande dood langs de weg! Bij de tegenwoordige snelheidsrazernijvallen de slachtoffers iedere dag bijtientallen. Zelfs kan men met inachtneming van de grootste voorzichtigheidnog verongelukken. Een enkele weifelende reactie bij hetoversteken van een verkeersweg kaneen aanrijding tengevolge hebben metzware in- of uitwendige verwon}1ingen,hersenschudding of wat dan ook. Op de fiets gezeten kan men zelfs ophet fietspad nog door een slippende auto

te weten dat bij de opleiding tot helperof helpster voor de E.H.B.O.-diensl 
wordt rekening gehouden met de nood
zakelijkheid om bij voorkomende onge
lukken te zorgen voor geestelijke hulpaan de slachtoffers van verkeers- of andere ongelukken. 
Het Rode Kruis en de E.H.B.O.-dienstmaken dus aanspraak op de finantiëlesteun van iedereen, want hun taak endoel zijn .universeel, omvatten alles. Hebben de Boxtelse ingezetenen al bijzonder gunstig gereageerd op de oproepvoor Donors en voor aanmelding tot opleiding als E.H.B.0.-helpers(sters), diena het verwerven van het diploma kunnen worden ingedeeld bij de hulpcollones, moge het volk van Boxtel en omliggende gemeenten ook begrip tonenvoor het menslievende hulpbetoon, ·bij de aanstaande inzameling voor het Rode Kruis!

Onderwijl het gezelschap een kopje koffie gebruikte, gaf Ir. KouwenhoveD' een technische uiteenzetting van zijn geesteskind, de nieuwe koelinrichting, dielater door allen nog met veel interessein ogenschouw werd genomen. Daarvóórechter voerde eerst de heer van Nistelrooy namens de Boxtelse slagers nog hetwoord en gaf op humoristische wijze dehouding van de slager tegenover hetslachthuis weer, daarbij tal van typischegebeurtenissen releverend. 

verongelukken. Het zijn reëele voorbeelden, die hier aangehaald worden om de grijns van deloerende dood expressionistisch uit tedrukken, en hierdoor de aandacht tevestigen op de betekenisvolle diensten van het Rode Kruis en de E.H.B.O.(Eerste Hulp Bij Ongelukken)). Met reden vraagt het Rode Kruis in dekomende weken de financiële steun vanhet volk. Niet minder dan 800 hulpposten voorEerste Hulp Bij Ongelukken zijn in onsland reeds ingericht langs de wegen, oppunten waar volgens de ervaring nogaleens ongelukken voorkwamen. 

Honderden prachtige 
prijzen zijn te winnen 

in de 

De feestelijke bijeenkomst werd beslotenmet een gemeenschappelijke lunch inHotel Van Vlerken.
Advertenties en Copy dienen vol
gende week zo vroeg mogelijk te 
worden ingezonden, in elk geval 
vóór Donderdag 1 

En bij de vestiging van die hulppostenwordt, zo mogelijk, ook rekening gehouden met de verzekering van eventueel te verlenen geestelijke hulp. Dit is een niet genoeg te waarderenhulpbetoon, evenals het geruststellend is

A 1.:IJ.-_.o _� .. ·f
�-�-·
Loten zijn te bekómen bij de·
WITTE PATERS op de Borgakkeren bij BRABANT'S CENTRUM

·-···-·--·-·-·-·· ... �
OP Donderdag 17 Mei hopenonze geliefde ouders 

Franciscus van Dijk en
Albertha Bexkens 

de dag te herdenken dat zevoor 25 jaar in 't huwelijktraden. Dat God hen nog langmoge sparen is de wens vanhun dankbare kinderen.Boxtel, Boseind 8. 
.........................

Te koop: Kinderwagen. ·Bevr.v. Rijckevorselstraat 13. 
Te koop: 2-persoons ledikantmet matras en 1 paar kunstschaatsen met schoenen, maat40 tegen elk billijk bod, eneen dressoir. Wilhelminastr. 8.

Te koop gevraagd: alle soorten Zandaardappelen. Aan tebieden bij M. H. van Eeuwijk, Nieuwstraat C 190, Café Buitenlust, Boxtel.
Te koop: een in goede staatzijnde luidspreker. Kruisstr. 6. 

Te koop bij C. v. tl. Aker,Ketting, een toom beste biggen. -------------Gevraagd: een middag hulp( van half 2 tot half 6) per 1Juni. Mevr. Fohr, Van Rijckevorselstraat 2. 
Te koop: Wandelwagentje en een Mangel, beide zo goed alsnieuw. Baroniestraat 33.
Luxe auto te huur zonderchauffeur per dag of per week.Hugenpothstraat 8, Boxtel.
Nog enige restanten pootaardappelen aan opruimingsprijs. Zaadhandel P. P. v. Zogchel.
Te koop: een toom biggen bijA. J. van der Sande, B 49,Esch.

GEMEENTE BOXTEL .
Bijzondere 

rooilijnvoorschriften. 
De burgemeester van Boxtelbrengt ter openbare kennisdat vanaf heden gedurendedertig dagen ter gemeente-secretarie (afdeling algemenezaken) voor eenieder met dedaarbij behorende kaart ter inzage is nedergelegd het besluit van de raad dezer gemeente d.d. 4 Mei 1951, tot vaststelling in ontwerp van eenbijzonder rooilijn voorschriftals bedoeld in artike! 2, tweede lid, der Woningwet tot wijziging van de voorgevelrooilijn van woningen en anderegebouwen aan de Rechterstraat, noordzijde, tussen deKruisstraat en de Rozemarijnstraat en aan de Rozemarijnstraat, westzijde. Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbendenbezwaren indienen bij de gemeenteraad. 
Boxtel, 11 Mei 1951. De Burgemeester van Boxtel,Drs. M. A. M. van Helvoort.

P. P. v. Zogchel 
op de Bosscheweg 

Daar is veel keus en 

de prijzen zijn niet hoog! 

GEMEENTE BOXTEL.
ONTEIGENING. 

De Burgemeester van Boxtelmaakt bekend, dat van 15 MEI 1951 tot en met 16 JUNI
1951 tejr secretarie der �meente voor eenieder ter inzage zal !4tgen een uitgewerkt bij besluit van de raadvoorlop4t goedgekeurd plan van onte4tening ten name vande gemeente Boxtel, met uitvoer4te kaarten en grondtekeningen en verdere bescheiden, zulks in verband met debij raadsbesluit van 28 Juni 
1940, goedgekeurd door gedeputeerde staten van NoordBrabant bij beschikking van 11 September 1940, G nummer
417, vastgestelde bijzonderevoorschriften ter bepaling vande voorgevelrooilijn en de achtergevelrooilijn voor woningenen andere gebouwen, gelegenaan een gedeelte van de Rechterstraat . 

Belanghebbenden kunnenuiterlijk veertien dagen na verloop van de tennijn van nederlegging hun bezwaren schriftelijk aan het gemeentebestuur opgeven. 
Boxtel, 11 Mei 1951. 

De Burgemeester voornoemd, Drs. M. A. M. v. Helvoort.
Hagelverzekering 

van de N.C.B. 
Zij. die hun gewassen nogniet hebben opgegeven voorverzekering tegen hagel•schade kunnen dit thans nogdoen bij de
Agent Verzekeringen 

van de N.C.B. • 
Molenstraat 14

TE KOOP: 

Inenting tegen Pokken 
Op Vrijdag 18 Mei a.s. des namiddags van 3.30 tot 4 uurbestaat er gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pollenin het ziekenhuis, Doinendaal 12, alhier . De controle op deze inenting heeft plaats op Vrijdag :25Mei daaropvolgend op hetzelfde oor. Dringend wordt verzocht om beide keren de INENTINGS· 
KAART of bij gebreke hiervan het trouwboekje mede tebrengen. De Burgemeester van Boxtel, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT.Boxtel, Mei 1951. 

BOXT EL. 

Heer, b.b.h.h. zoekt voor
± 3 maanden

Zit-slaapkamer 
met degelijk pension. Week, 
ends afwezig. Brieven onder 
Z.V. 1589, Adv. Bur. De la
Mar, Amsterdam.

Elke Zondag per autobus 
naar de 

H. Eik te Oirschot
vertrek 2 uur. 

Bespreek Uw plaatsen bij 

Garage de Mol 
Boxtel Tel. 336

DEZE WEEK 

In 't Anker 
Prima gebraden gehakt 

32 et. per 100 gram. 

Vanaf heden: 

C. Jamin-lJs 
Dubbeldikke stukken Dubbeldik CHOCO 10 et.

15 et.

ALLE 
GOEDE DINGEN 

BESTAAN UIT 

1 dubbel woonhuis C. de Jong-,. Kempen
. . Van Hornstraat 12. zeer geschikt voor wmkel,

__, .. _..., �
* 

CORSETIÈRE 
pand, gelegen op zeer goedestand. Brieven onder no. 103 Molenstraat 19. 

'Vc,.c,.c .At,oedwla9 
I 

Mejuffrouw F. de Groot 

Nette leerjongen 
en

aankomende kracht 
gevraagd. 

Plasticfabriek - Markt 2 9, 

Adverteert in 
Brabants Centrum 

dozen bonbons vanaf 
f l,25 

schaaltjes vruchtenkoekjes 
vanaf f 0.70 

tabletten chocolade 
vanaf f 0.80 

grote keuze gebak 
vanaf f 1,50 

vla', m. abrikozen f 1,80 

cake p. /00 gr. f 0.40 

.A. u.. d. Àl,eijwt, 
PAST. ERASSTRAAT 13

BOXTEL

is aanwèzig te: BOXTEL, p/a Fa. E. Kluitmans, Baronie•straat 42, iedere le en JeDinsdagmiddag van de maandvan 2,4 uur. 

Voor Uw 

Dooprijden 
Voordelige prijzen 

Garage de Mol 
Station,tr. 100 Bode) Tel. 336 

Enige en algemene uitnodiging voor Boxtel en omstreken 

HEROPENING 
Heden 11 Mei 's namiddags 3 uur heropening 

van onze geheel gemoderniseerde_ zaak in 

HORLOGES1 PENDULES1 HANGKLOKKEN,WEKKERS, 

KOEKOEK- EN KEUKENKLOKKEN ENZ. 

* BRILLEN * 
GOUDEN, ZILVEREN:: EN PLEETSIERADEN 

F. P. VAN LANGEN 
STATIONSTRAAT 62, - BOXTEL - TELEFOON 584 

Leverancier voor alJe ziekenfondsen. 



SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C." 
Toornooi om de Moonnanwisselbeker. 
In deze door mooi weer begunstigdewedstrijden werd goed voetbal te zien gegeven. De eerste wedstrijd ging tussenBrabant en Limburg, welke door de Brabanders glansrijk met 5-0 werd gewonnen. Vooral het eerste en derde doelpunt waren achttien karaats. De tweede wedstrijd Utrecht-Limburg,bracht een overwinning voor Utrecht,weer met 5-0, waardoor duidelijk kwamvast te staan, dat de Limburgers de zwaksten waren in dit gezelschap. De finale tussen Brabant-Utrecht waswel de spannendste strijd. Na een uurspelen was de stand nog dubbel blank.Toen moest 4 x 7½ minuut worden verlengd, waarbij werd bepaald, dat het elftal dat de eerste goal zou maken, tevensals winnaar uit de strijd zou komen. Inde derde verlenging scoorde Utrecht hetwinnende doelpunt, en werd winnaar• van dit toumooi. 
Hadden de spelers en genodigden tussen 1 en 2 uur aangezeten aan een lunch in de cantine van O.D.C., 's avondsverenigden zij zich aan een diner inHotel Bekkers. Tijdens dit diner voerden verschillende sprekers het woord,waarbij allen de perfecte organisatie enhet prachtige geaccomodeerde O.D.C.terrein roemden. Een zeer geslaagde sportdag. 

O.D.C. 2 - Dongen 2 3-2
In tegenstelling met de wedstrijd tegenBrabantia stond deze wedstrijd op geenhoog peil. Aanvankelijk leek het datO.D.C. een gemakkelijke overwinning zou behalen, want vrij spoedig na het. begin was het al 2-0. Ondanks deze morele steun ging men nu nerveus voetballen. Het plaatsen werd heel slordigen de vrije ballen die men gewoon aande tegenpartij gaf, waren legio. En aangezien de tegenpartij niet veel beter ·speelde, mocht men gerust van slecht_voetbal spreken. Ook de tweede helft, die met de 2-0voorsprong voor O.D.C. was ingegaan,was niet veel beter. Het enige goede wasdat beide elftallen met volle overgavespeelden en het tempo snel bleef. Toen0.D.C. diep in de tweede helft het derde doelpunt liet aantekenen, leek ergeen ko_u meer aan de lucht, maar toenDongen in korte tijd de stand op 3-2terug bracht, moest even later het eind:Signaal van de scheidsrechter nog als een verlossing worden beschouwd.· De stand in deze promotie-competitieis nu: 
Brabantia 3Dongen 2 O.D.C. 2 • Intemos 2 

gesp. 
3 . 32 
2

o;o.c.-w.s.c. 

gew. 
5
2 
2 1 
3-0.

De laatste thuiswedstrijd in deze competitie bracht voor de O.D.C.-ers eenroyale 3-0 overwinning. Het O.D.C.elftal verscheen • weèr bijna compleet(Hazenberg ontbrak nog) en: de oudevertrouwde achterhoede, met HenkWagerni� :UQJ]J)�r en Pennings alsrechtsback, heeft zeker veel bijgedragen tot de overwinning. De eerste drie kwartiei:- W°erd er bepaald lusteloos gespeeld,, ook doot W.S,C. Wel werd er behoor- •lijk gecombine·erd maar het tef\lpo bleef laag. Nadat even voor rust scheidsrechter van Hemert om onbegrijpelijke redenen een doelpunt van v. d. Boogaard hadgeannuleerd, was het Voets die op aangeven van Van Wijk voor O.D.C. de score .opende. De hervátting was heel wat levendiger, en dikwijls zagen wij O.D.C. weer in de oude vorm. W.S.C.dat eveneens veel agressiever speelde,kon het in tegenstelling met de O.D.C.voorhoede nier verder brengen dan de •.O.D.C.-backs, terwijl de O.D.C.-voorhoede pog als een door de W.S.C.-ver-. dediging sneed. De rechtervleugel,Bergwerf-v. d. Boogaard, stelde de ach.tei:hoede der W.S.C.-ers voor onoplos�bare puzzles, en het. was dan ook laatstgenoemde die • een voorzet van Bergwerff benutte. 2-0. Het stond toen voor·iedereen vast dat O.D.C. deze wedstrijd2:ou... winnen, ook vóór Schalks (die weeriets van z'n oude vorm te pakken had)een schot van Voets van richting veranderde, z9dat dit onhoudbaar voor Adelberg in het W.S.C.-doèl verdween. Met glunderende gezichten verlieten de ·O.D.C ... � • het terrein, blij te kunnen hebben laten z.ien dat zij, volledig, nogniet veel van de oude kracht hebben ingeboet.·.•· 
Het programma voor 2e Pinksterdag is: 

O.JC.-,-O.O.C. O.D.G, 2...,:.1ntemos 2 (half 3)
Het eerste elftal· speelt de laatste wedstrijd van deze competitie. Het zal voorde O.D.C.-e,� njet mee , vallen, om bijO.J.c.,· dat in degradatie-gev.i.ar verkeert, enige winst te boeken. De standziet �r als volgt uit: 
Bladella • 20 28 w.s.c. 20 19Baardwijk 18 25 St. M. G. 19 15Boxtel 19 �3 O.J.C. 19 14Schijndel 20 22 Best V 19 13 O.D.C .• 19 20 Mulo 19 13Oss 20 20 

Het tweede elftal van O.D.C. speeltthuis v09r de promotie tegen Intemos 2,,.-l.4t q. Zon<!,ag tegen· Brabantia gelijk�elde. Jntemos S!=hijnt dus zo • zwakpog niet, te zijn. O.D,C.-ers opgepast! 
In verband met het vaststellen van de competitiewedstrijd tegen O.J.C. is het oorspronkelijke program komen te vervallen. De wedstrijd ten bate van hetèomité ,;Viering Gouden Feest H. HartParochie'', wordt nu waarschijnlijk gespeeld op 3 Juni. 
O.D.C.-Jttnion:n. 
-Programma voor: dez� week:
Zaterdag: 
3 uur: ,Boxtel \7-0.D.C. 8 4 uur: B.V.V. 16-0.D.C. 11
a. uur: Q.S.C. 6-;-0.D.C. 12 

K.S.V. ,,BOXTEL". 
Programma voor 2e Pinksterdag. St. Michiels-Gestel 1-Boxtel 1, 2 uur.Zaltbommel 2-Boxtel 2, 2 uur.Boxtel 4-V.O.W., 12 uur. 
TENNIS-UITSLAGEN. 
3 Mei: RB 1 - Bergoss 3 5 -3 De Pettelaer 2 - RB 2 5 - 3 
6 Mei: Hartog 3 - RB 1 1 -7 RB 2- Ever Ready (Veghel) 1 -7Wedstrijden van RB 1. Het eerste team heeft nu 4 wedstrijdenachter de rug, waarvan er 3 werden gegewonnen en een wedstrijd niet werd uitgespeeld (gestaakt bij de stand 4-3), welke zal worden afgespeeld op 19 Meia.s. Een gelijkspel is geenszins onmogelijk, waaruit dan volgt, dat de Boxtelse ploeg d_e leiding heeft in deze afdeling.Men kan de toekomst dus met een ge-� rust hart tegemoet zien, wat echter niet inhoudt, dat de spelers een wedstrijdte licht mogen opnemen. De uitslagen van de wedstrijden van 3 en 6 Mei zijn:3 Mei. D.E. J. v. Haeren verl. met 4-6, 5-7.

J. v. Heertum wint met 2-6, 6-3,6-3. H.E. L. Bordat wint met 6-3, 6-0. A. v. Nistelrooij verl. met 7-9,5-7. D.D. J. v. Haeren en A. Jurriëns winnen met 7-9, 6-4, 7-5. G.O. A. Jurriëns en J. Jurriëns verl.met 6-2, 1-6, 3-6. G.D. J. v .Heertum en A. v. Nistelrooijwinnen met 4-6, 6-1, 6-4. H.O. L. Bordat en J. Jurriëns winnenmet 4-6, 7-5, 10-8. 
6 Mei. H.E. L. Bordat verl. met 2-6, 5-7. A. v. Nistelrooij wint met 3-6,11-9, 6-3 . D.E. J. v. Haeren wint met 6-3, 3-6,6-0. D.E. J. v .Heertum wint met 6-4, 6-4.G.O. A. Jurriëns en J. Jurriëns winnen met 6-4, 5-7, 6-3. G.O. J. v. Heertum en A. v. Nistelrooijwinnen met 6-3, 6-4. D.D. J. v. Haeren en A. Jurriëns winnen met 6-4, 6-3. H.D. L. Bordat en J. Jurriëns winnenmet 7-5, 6-4. 
Het derde team van Ready speeldeZaterdagmiddag in Den Bosch tegen dePettelaer. Gebrek aan wedstrijdervaringen te weinig op elkaar ingesteld zijn inde dubbels waren mede oorzaak, dat allewedstrijden werden verloren en de punten in Den Bosch bleven. Uitslagen: H.E. Hr. Gudde-Hr. de Graaf 6-2

! 6-4. D.E. Mevr. Beekman-Mej. W. Richelle6-0, 6-0. H.E. Hr. Kersten-Hr. van Buul 6-4,6-1. G.O. Mevr. Beekman en Hr. GuddeMej. van Heertum en Hr. v. Rooij6-4, 6-1. H.O. Hr. Gudde en Hr. Kersten-Hr.van Rooij en Hr. de Graaf 6-3, 6-3. 
Het verslag en cle gedetaileerde uit:slàgen van het tweede team, komt in het. nU1I1mer. vaµ Brabants-Gentrum; dat •naPiitks'teren -verschijnt, en wel met hetoog op het volgende: Wij voelen ons door de uitlatingen vandiverse speelsters en spelers, die wij totnu toe mochten, ontvangen, gedwongen,iets van hun inarukken weer te geven.Op de eerste plaats staan ze verbaasdover al het mooie, dat de omgeving van . Boxtel biedt aan natuurschoon, wat hunonmiddellijk deed besluiten om Boxtelnog eens meer te bezoeken en dan niètom tennis t� spelen. Vooral de bezoekersuit Oss waren enthousiast o.a. ook overde ligging der b,anen, de kleedgelegenheid, de kwaliteit der banen enz. Hetidee om competitie te gaan spelen zaldus ongetwijfeld in de toekomst zijnvruchten afwerpen . En misschien krijgen de andere Boxtelse Clubs er de smaak ook van te pakken.De belangstelling bij onze wedstrijdenis in ieder geval groot. Doch om dit teverwezenlijken zullen er meer banenmoeten komen, want die hebben wehelaas maar twee ..... . 

Parochie==Retraite 
St. Petrus 

OOK HAL EN HEULT! 
De komende week brengt ons naar de kapel van de Witte Paters, St. Charles.'t Belooft 'n prachtweek te worden, wantzonder twijfel zullen die van Hal en Heult present zijn. Aansporingen en opwekkingen om op te komen...... dat isallemaal niet meer nodig, dunkt me.Zij, die voorafgingen (de Jeugd en de Jongelui, en de vierde route van de Burgakker) hebben 't zo heerlijk gedaan.0. L. Heer zal uiterst tevreden zijn: Ik denk aan de Jeugdretraite. Voor deJongens en Meisjes was 't 'n knap staaltje van zelfoverwinning. 's Morgens alvroeg uit bed. Anders moest moederdikwijls roepen, doch nu waren ze present. 's Avonds waren ze wel 'n beetje rumoerig, zoals Jóngelui kunnen zijn, doch ze hebben dápper gezongen engoed geluisterd. Ik denk aan de vierde ronde. Deze geeft weer 'n heel eigen sfeer en stemming.Ze zijn gekomen: de vrouwen en meis-. jes, riog vermoeid van de schoonmaaken zorgen thuis; de mannen en jongensvermoeid van de arbeid. Zij kwamen omte horen spreken over de waarde van't 'leven en over de belofte van geluk.Geluk, niet alleen voor later, maar ook voor dit leven: geluk, vrede en blijheid,zoals 0. L. He.er alleen die geven kan.Doch ook de diep�emstige, \en blije waarheid, door St. Paulus hen voorgehouden: ,,Weet ge niet, dat ge niet. Uzelf toebehoort? Ge zijt vr!jge�c�t' door het. Bloed van Jezus Chnstus ', tsniet zonder vrucht aan ze voorbijgegaan.De ,retraite· is voor ze 'n mooie voor-• 'bereiding op het 'H. Pinksterfeest. In.alle geval is ze ook ons tot grote vreugde en voldoening geweest. Pater Monulfus.

Gevraagd voor Fabriekskantoor te 
Boxtel 

een vrouwelijk aankomende bediende 
op de hoogte met typen en accuraat kunnende 
werken. Brieven met opgaaf omtrent opleiding, 
leeftijd enz. onder nr. 65 bureau van dit blad. 

DE NOTARISSEN MERTENS TE BOXTEL en 
VAN HELLENBERG HUBAR & SWEENS TE 's-BOSCH 
zullen te Boxtel voor Mevr. Wed. Havens-Welvaarts, inCafé de Zwaan van, de heer L. v. d. Wassenberg, Fellenoord8, op Dinsdagen 15 en 22 Mei 1951 telkens nam. 5 uur. 

PUBLIEK VERKOPEN: 
KOOP 1. Het winkel- en woonhuis met erf te Boxtel, Kerkstraat 3, kadaster deel van sectie K nr. 1560, verhuurd aande heer Mandos voor f 25, - per maand. Het pand bevat: winkel, woonkamer, keuken, W.C., bergplaats en boven 3 slaapkamers met zolder. 
KOOP 2. De middenstandswoning met erf te Boxtel, Kerkstraat 3a, kadaster deel van sectie K nr. 1560, niet verhuurd. Het pand bevat salon, woonkamer, keuken, bijkeuken, W.C. •en boven 3 slaapkamers, zolder en plat. 
KOOP 3. Massa van de kopen 1 en 2 samen groot 1.75 are.Aanvaarding: Koop 1 in het genot der huur vanaf de eerste dag der maand volgend op de betaaldag der koopsom en 
Koop 2 in eigen gebruik vanaf de betaaldag der koopsom.Lasten voor kopers vanaf 1 Juni 1951. Betaling kooppenningen uiterlijk op 22 Augustus 1951. 

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL 
zal aldaar op Maandag 21 Mei 1951 voorm. 10 uur, vooren ten huize van de heer P. Kampert, Molenstraat 26, omcontant geld, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Radiotoestel, tafels, stoelen, ledikanten, keukenkast, kookkachel, gasstel, petroleumstel, spiegel, kapstok, schilderijen,electr. strijkijzer, glas- en aardewerk enz. Bezichtiging een uur voor het begin der verkoping.

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL 
zal aldaar, voor Inzet op Maandag 21 Mei 1951 in het Cafévan J. v. d. Meijden, Fellenoord en voor Toewijzing opMaandag 28 Mei 1951 in het Café van M. v. Erp, Stationstraat, telkens nam. 5 uur, krachtens Rechterlijk bevel, voorde Fam. A. v .Weert, 

PUBLIEK VERKOPEN 
ONDER BOXTEL: 

KOOP t. De landbouwerswoning met stal, kippenkooi, karschop erf en tuin, Eindhovenseweg 32, kadaster sectie E nr.1794 groot 22.30 aren. Verhuurd aan D. v. Helvoort voor f 3,- per week.
KOOP 2. Het perceel bouw- en weiland, genaamd de Vorstakker, kadaster sectie E nr. 603 groot 1.56.50 hectare. 
KOOP 3. De massa van de kopen 1 en 2. Aanvaarding: Koop 1 in het genot der huur vanaf de eerste dag der week volgend op de betaaldag der koopsom en koop 
2, het bouwland met oogst stoppelbloot 1951 en het weiland1 November 1951. Lasten voor kopers vanaf 1 Juni 1951. Betaling kooppenningen uiterlijk op 28 Augustus 1951. 
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� � � Door deze deel ik U mede, dat ik mijn �
i zaak heb overgedaan aan de  Heer �M. H. v. Eeuwijk en dank U allen voor het van U genoten vertrouwen. � 

L. M. Schoenmakers i

� A.s. Zaterdag heropening van • •••• 
�ie 
� " 
� I ' Café "Buitenlust" 
� 

i Door deze deel ik U mede de zaak van L. M. � Schoenmakers te hebben o vergenomen en hoop �� door prima consumptie en -nette bediening U aller �
i gunst waardig te worden. i Beleefd aanbevelend � 

� M. H. v. EeuwiJk � 
Café "Buitenlust" Nieuwstraat 190 c. i

-
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Voor MOEDER 
een prachtige 

FRUITMAND 
Dan naar 
DE MEIKERS 

� Kruisstraat 2 
::zgz; In alle prijzen 

Ziet onze etalage en gratis bonnen 

Met Moederdag naar 

Bloemenmagazijn "De Anjer" 
Prima kwaliteit en lage prijzen 

Breukelsestraat 110 Telefoon 466 
' 

��-� 

DE MAGNEET 
't Voordeligste adres 
ook voor MOEDERDAG 

Lavable Damesjurken f 13,95 
Lavable en Imprimé 3,98, 3,45, 3,25 2,24 p. mtr. 
Mooi Vistra vanaf 1,98 p. mtr. 
Kamgaren stof, 140 cm breed, grijs, 

beige, cyclaan, 10,90, 13,75 per meter 
Wollen stof, 140 cm breed, 8,95 per meter 
Nylon kousen 4,98, 5,98, 6,98, 9,98 
Links geweven kousen 2,65, 2,98, 3,49, 3,95 
Rechts geweven kousen 1,20, 1,79, 2,75, 3,45

Door vroegtijdig inkopen 
lage prijzen . 

H. OPHEI
Breukelsestraat 95 • Boxtel • Tel. 415

GRATIS BONNEN 

,,. 

Pinksteren 
en 

Pinksteraankopen 
aan extra lage prijzen. 

JONGENS- EN KINDERBLOUSES 2,80 - 4,75 - 8,25
HEREN OVERHEMDEN,met vaste boord 

6,95 - 8,90 - 10,90 - 14,75 

HEREN OVERHEMDEN,met losse boord 
9,95 - 11,50 - 13,75 - 15,75

SPORTRIEMEN, in diverse soorten 
1,75 - 2,40 - 3,75 - 4,50

ZELFBINDERS en DRUKDASSEN,in geweldige verscheidenheid 
1,95 - 2,75 - 3,95 - 6,25 

HEREN SOKKEN en ANKLETS,de grootste keus 2,25 - 2,95 - 3,45 - 4,25 
¾ KINDERSOKJES, in wit en gekleurd 1,25 - 1,95 - 2,75 - 3,10
SKI-SOKJES, in grote verscheidenheid 

75 - 85 - 95 - 1,50 - 1,60
SPORTKOUSEN voor Jongens enHeren, ongekende keuze 1,95 - 2,35 - 3,05 - 4,55 - 6,10 
Nooit was onze collectie zo uit
gebreid en zo verzorgd. 

't Is weer .... 

,,IN DEN OOIEVAAR" 

êll.flu.rl.f3oomm.i~ in 
�TATION&MAAT-43 
�*S"---,) 

BOXTEL 

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

dat 
beu,iJst 

KOIJSEN 

REDUfJTIE 

KAART 
want als U 12 paar gekocht heeft. ontvangt U 

HET 13e PAAR 

CADEAUI 

Dat betekent 81/2 0/o 
voordeel., , . 
en dàt bij zulke 
mooie kwaliteiten 
tegen lage prijzen 1 

Witte klndersokJes, in alle maten, sterke Q62 
kwaliteit, 4 et. stijging per maat . • 

Wollen sportkousen, voet met nylon 
versterkt, maat 4 

Dameskousen, in zeer mooie mode
kleuren, goede kwaliteit 

Llnksgeweven dameskousen, in mode
tinten 

Llnksgeweven dameskousen, zeer fijne 24. 5 
kwaliteit 

Nylons, soliede kous in diverse mode- J98 
kleuren 4,95 • 

Nylons, extra fijn weefsel, diverse 5�s. 
kleuren 

Kayser nylons, de bekende Amerika�nse 875 
nylons, alle moderne tinten • 

van Hout
Ververgaard 
.. 

• 



Varkensfokkers Bezoekt te BoxtelOndergetekenden maken be• kend, . dat met ingang van heden de beerhouderij van •• morgen■ 9 tot '• avonds 6 uur GESLOTEN ia. MUZIEKFEESTEN op 12-13-14 Mei J.C. MEIJS JOS. v.d. SANDE Paashuis' Dancings 
Kermesse d' été 

op de 
Houtwerf 

Accoantant1kantoor van 
H.CUPPEN

met de Vughtse Melody-Band 
Uil 1 1111,rl. l11Nbd1, ,. Aac111t11bUI: 111• YII B1lut111a1111l11t11 Den Boach • Fietsenstallen op het terrein.
Y11 Nore11borgb1traat 74, Tal. 8010Boxtel Prl11 Bern�ardstraat 32, Tal. 512 Met MOEDERDAG BOEKHOUDINGEN en BELASTINGZ�KEN een fijn flesje EAU DE COLOGNE in een speciale verpakking; of 

Met Uw pijnlijke ,oefen een ander C�deautje op Parfumeriegebied, 
NAAR is een aardige en zeer gewaardeerde attentie l 
Jo ,. Grlnsven-v. Summeren 

MARKT15 

ledlsc• ladlpl. Yoetvarzorgster 
Ziet onze etalage 

het vergemakkelijkt 
uw keuze. 

Drogisterij" De Molen" 
Ook aan hul■ te ontbieden ..... ________________________ .,.

Rechterstraat 37 Tel. 361 
U weet: Uw handelaar doet alles voor zijn klant .Maar verkoopt zijn kolen alléén à contant. 

Verenigde handelaren in brandstoffenKring Boxtel 
LINNEN EN DAMASTWEVERIJ 

Fa. W. J. van Hoogerwou & Zn. 
Prins Hendrlkstraat 11 

naagt 

Boxtel 
STUKKENVEEGSTER 

voor het controleren van de 1eweven stoffen uit de 
weverij. Verder: 

SPOELSTERS 
en Meisjes voor het Confectie•atelier. 

H. van Eijck=de LouwKRUISSTRAAT 1 De speciaalzaak in 
HERENMODES Wij brengen U voor Pinksteren het nieuwste in hoeden, overhemden, dassen, enz. enz. 

Omdat wij een speciaalzaak zijn, vindt 
U bij ons een u i  t g e b r e i d e keuze in 
maten, modellen en dessins, 

VRUCHTEN GRIES m. suiker 20 et. p. 100 gr. 
PUDDINGSAUS m. stukjes ananas 70 et. p.grote fles

BLIKGROENTEN 
SPERCIEBONEN groot blik 80 et. 
DOPERWTEN ,, ,, vanaf 70 et. 
DOPERWTEN m. wortelen 45 et. 
-APPELMOES groot blik " 70 et. 
LIMONADESIROOP diverse smaken nu nogoude prijzen f 1,00 • 1,30 

J •• d J.le:: ;/ ,,.,,. Past. Erasstraat 13J'I. • ..,. • ..lfl, �"" BOXTEL 

Rode Cementvloeren en Tegels krijgen een prachtige glans door het gebruik van 
KARDINAAL=WAS grote doos f 1,00 

Drogisterij "De Molen" 
RECHTERSTRAAT 37 

Zojuist ontvangen een mooie serie 
* Kinderwagens

met onafhankelijke vering, en
* Wandelwagentjes

:Oe nieuwste en eleqantste modellen. 

PIETER VAN DEN BRANDT 
BARONIESTRAAT 48, BOXTEL 

Dr. Hoeksvereniging Afd. Boxtel van het Wit•Gele Kruis ALGEMENE LEDENVERGADERING op Woensdag 16 Mei, 's avonds 8 uur, in de foyer van De Ark. 
Middelbare Meisjesschool 

"St Ursula" te Boxtel
INTERNAAT EXTERNAAT Aanmelding van nieuwe leerlingen vóór 20 Juni a.s. 
Toelatingsexamen voor de eerste klas: 

29 Juni schriftelijk (aanvang 9 uur) 
11 Juli mondeling (volgens oproep) 

!Jauw er op af/ 
Het Snoepje van de Week 

is weer zo lekker en :zo leuk. 
Iedere week bij f. 4.- aan De Gruyter
artikelen een zakje lekkers met een 
kinderverrassing voor slechts 10 cent. 

Mag. ,,DE BIJENKORF" A. VAN KOL 
BOXTEL Stationstr 55 Markt 14 SCHIJNDEL Hoofdstr. 141 

• Tel 408 
• Tel. 489 . Tel. 319 

VooR MOEDERDAG �_;..... ,. Grote sor• tering kop en schotels, met en zonder opschrift voor moeder. 
Verder honderden mooie 
geschenken waar moeder 
echt blij mee is, 

o.a.SERVIEZEN, VAZEN, PULLEN, KANNEN, BONBONDOZEN, BONBONDOZEN, BONBON, SCHALEN, EIERSTELLEN, BOR• STELHANGERS, COURANTEN• HANGERS, PR A C H T S OR TIM E N T  D AME S T A S S E N, BOODSCHAPTASSEN, ENZ. 
Vooc moedudaq, de grootste keuze in 
,,DE BIJENKORF" 
BOXTEL • SCHIJNDEL 

< 

$j ij _� 
,.

·,

� -� 

I_N • �KATOENEN PLUCHE, sterke kwaliteit � prachtige dessins 140 X 170 cm vanaf 29.50 • 
DIVAN KLEDEN, zelfde kwaliteit 47.50 PRACHTIGE VEL VET KWALITEIT, moderne dessins, 140 X 170 cm vanaf 38.50 KATOENEN MOQUETTE, .... zware kwaliteit 140 X 170 cm vanaf 40.95 ½.._. �WOLLEN HANDW EEF, (100 % wol) . .i Kelim dessins, 140 X 170 cm vanaf 32.90 --� · DIVAN KLEDEN, exclusieve dessins, 87.60 DIVANKLEDEN, prima kwaliteit wol, vanaf 23.IS0 WOL MOQUETTE, 'n kleed dat jaren meegaat, 140 X 170 cm vanaf 77.60 
Voor iets aparts naar ;

. (. 

De mooiste collectie die U ooit zag 

Etaleren wij voor 

9HOEDERDA-G 

Firma A. van Vlerken - Boxtel
Juwelier - Horloger Tel. 444 - Kruisstraat /0 

Steek tijdens de feestweek 
Uw licht op biJ 
WITTE VEENI 

Al onze etalages zjn 

lichtende 110orbeelden van onz, seri, 

speciale feestaanbiedingen 
die alles overtref/en in 

kwaliteit en prjs ! 

Een van de lichtpunten: 
,,. 100/o korting •

op alle mantels 1 
(alléén Zaterdag 12 Mei 1951) 

- TAFELKLEDE~~, 

Speciale J.iHJstetaCU1SkCÛlu/, 
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GEMEENTERAADSVERGADERING 
GEMONDE KRIJGT NIEUWE 

MEISJESSCHOOL. 

De Raad der gemeente Boxtel handelde 
vorige week Vrijdag in een ongewoon 
korte tijd de agenda, die liefst 28 pun
ten telde, af. 
Er werden slechts weinig discussies ge
voerd en door de beknoptheid van de 
voorzitter kwamen vele bijzonderheden 
niet aan onthulling toe. Zo werden de 
ingekomen stukken aangekondigd als 
punten a t/m z, waarover, zodra de z. 
verklonken was, de voorzittershamer al 
viel. 
Op het ontvangen schrijven van het lid 
A. C. v. d. Weyst inzake de zandwin
ning ten koste van een stuk natuur
schoon in het wandelpark Molenwijk, 
antwoordde de voorzitter dat men de 
ontstane toestand spoedig zal wijzigen 
en verbeteren, o.a. door nieuwe beplan
tingen. Het personeelstekort zou in deze 
kwestie averechts werkende gevolgen 
gehad hebben. 
Het schrijven van de leden C. Oliemeu
len en A. v. d. Weyst werd op voorstel 
van de voorzitter, wegens de vérstrek
kende betekenis ervan, aangehouden. 
In dit schrijven hadden de betreffende 
leden hun visie gegeven op het woon
probleem, waarbij zij hun bezorgdheid 
te kennen gaven over het grote aantal 
krotwoningen in het Oostelijke gedeelte 
van onze plaats. Daar de mogelijkheid 
van de vervanging door nieuwbouw hun 
inziens binnen te enge grenzen werd ge
houden, zou het voor de hand liggen 
dat daar het verloop straks de meest 
ernstige gevolgen ging krijgen. 
Daarom drongen zij aan: a. tot het be
vorderen van het ontruimen en slopen 
der krotten en· deze te vervangen door 
nieuwbouw; b. tot het verkrijgen van 
enige uitbreiding over de Rijksweg. (Zo
als men weet werd tegen de "te eenzijdi
ge uitbreiding" van onze gemeente reeds 
eerder geogeerd, doch toen werd de op
posanten gewezen op het uitbreidings
plan waarin enkel voor het Noord-Wes
telijke gedeelte van onze plaats gepro
jecteerd lag). De leden Oliemeulen en
v. d. Weyst meenden echter ter wille 
van sociaal-maatschappelijke, parochiële, 
financiële en materiële aspecten, welke 
zo nauw verbonden zijn aan het woning
vraagstuk, de volle aandacht voor uit
breiding over de Rijksweg te moeten 
vragen.
Het voorstel om het lopen op perken of 
gazons in álle openbare plantsoenen 
strafbaar te stellen, lokte o.a. commen
taar uit van het lid C .v. d. Meyden. 
Deze stelde voor de kinderen, die de 
school nog' niet bezoeken, buiten het 
verbod te laten vallen, doch de voorzit
ter durfde de consequenties hiervan niet
te aanvaarden, w.aarop. d�-R;iad met. uit
zondering • van v. d. Meijderi toestem
ming gaf tot uitvaardiging van het 

• verbod. 
gedaan worden om de perken en gazons 
gedaan worden om de parken en gazons 
voor de nieuwe woningen zo practisch 
doenlijk aan te leggen. 
Tevens werd een verbod goedgekeurd, 
dat uitgevaardigd is tegen het opkopen 
van lompen t'h metalen langs de huizen. 
Een ontheffing van dit verbod kan echter 
worden aàngevraagd. 
Op het verzoek van het bestuur der R.K.
Meisjesschool te Gemonde om beschik
baarstelling van de nodige financiën voor
de bouw van een nieuwe meisjesschool, 
werd door de Raad welwillend beschikt. 
Dezelfde school zal in. staat gesteld wor
den een nieuwe aardrijkskunde- en re
kenmethode aan te schaffen. Aan de 
R.K. MULO,school voor Jongens wer
den de nodige gelden voor de aanschaf
fing Yan een experimenteertafel beschik
baar gesteld. 
Behalve dat er besloten werd een geldle
ning groot f 150.000,- voor de duur 
van 5 jaren aan te gaan, werden B. en 
w; gemachtigd kortlopende leningen 
aan te gaan, wanneer zulks nodig blijkt. 
Nadat de Raad in de vergadering van
4 Maart 1949 in beginsel besloten had 
de afkoopsommen voor bestaande poot
rechten langs de wegen in het ruilverka
velingsblok "Spoordonk" voor rekening 
te nemen en een bijdrage te verlenen in 
de ten laste van het blok blijvende kos
ten van beplanting van wegen, werd be
sloten dit beginselbesluit in te trekken. 
Zulks met het oog op de gewijzigde om
standigheden.
Het besluit van 19 Januari 1951 om aan 
het Stationsplein een perceel grond van 
de heer W. J. v. d. Laar aan te kopen, 
werd, op grond van door Ged. Staten 
geopperde bezwaren, eveneens ingetrok
ken·.
Op een verzoek van de heer H. Wen
ting inzake industrieruimte werd afwij
zend beschikt. Waar het hier een nieuwe 
wasserij gold, verklaarde-het lid Van Su-
sante zich tegen uitgave van industrie
ruimte; 6 wasserijen achtte hij voldoen
de.
De leden De Visser en v. d. Weyst ver
klaarden, de zelfde mening te zijn toe
gedaan, terwijl zij bovendien liever in
dustrie met plaats voor méér werkkrach
ten in Boxtel zouden introduceren.
Daar het· Burgemeester en Wethouders 
gewenst voorkwam zich door een com
missie te laten voorlichten, omtrent de
prijzen der gronden (inclusief bedrijfs
schade etc.) voor de filründen langs Se
lissenwal, die ter uitvoering van het uit
breidingsplan zullen moeten worden aan
gekocht, zal een schattingscommissie
worden ingesteld. Deze schattingscom
missie (waarin o.a. 3 raadsleden zitting 
zullen hebben) zal het optreden van het
Priizenbureau in vele gevallen kunnen
voorkomèn door een minnelijke schik
king te treffen met de eigenaars van de
bedoelde gronden.
Het voorstel tot verkoop van een per
ceel grond langs de Bosscheweg aan de
firma Gebrs. Schellekens te Schijndel

werd goedgekeurd op voorwaarde, dat 
B. en W. de keuze mag maken uit drie 
tezelfder plaats gelegen stroken. 
Voorts werd besloten tot aankoop van 
grond langs de Rechterstraat ter uitvoe
ring van de ter plaatse geldende bijzon
dere rooilijnvoorschriften. Dit voorstel 
strekte tot aankoop van de grond, waar
van de eigenaars vrijwillig afstand wil
len doen. 
Voor de grondstroken van de eigenaars, 
die niet bereid werden gevonden hun 
vrijwillige medewerking te verlenen aan 
de ter plaatse nodige oplossing, werd een 
plan tot onteigening voorlopig goedge
keurd. 
Alleen het lid De Visser verklaarde zich 
tegen de voorgestelde onteigening. 
Het lid v. d. Krabben stelde voor de 
eigenaars die afstand deden de kans tot
terugkoping te geven. De voorzitter deel
de hierop mede, dat zolang de plannen 
er niet mee in het gedrang komen gaar
ne met de wensen van de eigenaars re
kening zal worden gehouden. De eigen
domsverhoudingen kunnen echter niet 
hetzelfde komen liggen als thans, van
wege de smalheid van de betreffende 
stroken. 
Het lid Oliemeulen opperde het plan 
ook de slechte woningen in de Rozen
marijnstraat ten spoedigste onder deze 
maatregelen te laten vallen. De Rozen
marijnstraat zal zijn oude aanzien echter 
nog wel even blijven behouden, zoals 
uit het antwoord van de voorzitter op 
te maken was. 
Nadat de voorzitter het voor en tegen 
van een eventuële wijziging der bijzon
dere voorgevel-rooilijn, tussen de Kruis
straat en de Rozenmarijnstraat belicht 
had, werd de door de raadscommissie 
voorgestelde rooilijnwijziging goedge-
keurd. 
Het lid De Laat stemde tegen; hij was
van mening dat de voortdurende wijzi
gingen geen bewijs vormden van het
juiste ihzicht der raadsleden. 
Het besluit tot uitgifte van grond in 
erfpacht aan de heer De Pont werd ge
wijzigd door de erfpachtscanon op 
f 140,- per jaar te brengen en de mo
gelijkheid te openen deze canon om de 
tien jaren eventueel te herzien. 
In verband met de stijging van het in
wonertal boven de 14000, alsmede de 
kindertoeslag-regeling en de regeling in
zake huwelijkstoelagen, werd de alge
mene salarisverordening gewijzigd. 
Voor het gemeentepersoneel dat niet
verplkht vflrz�erd ïs, ingevolge het
ziekenfondsbesluit, werd een tijdelijke 
ziektenkostenregeling vastgesteld. 
Behalve een verordening inzake de tege
moetkoming in studiekosten, werd een 
nieuwe arbeidsovereenkomstenverorde
ning vastgesteld, zulks met het oog op 

. -het- vaa- rechtswege veFvallen--dff vroe
gere v·erordening, dié tijdens de bezet
ting was vastgesteld. 
De rekening van de Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon werd zonder op
of aanmerkingen goedgekeurd. 
Na een serie wijzigingen in de gemeente
begroting voor het dienstjaar 1951 werd 
i.v.m. de aanschaffing van een 125 tal 
gasgeysertjes ook een wijziging voorge
steld in de begrotingen van het gasbe
drijf over 1950 en 1951. Dit voorstel 
ontlokte bij de rondvraag aan het lid 
Van Nistelrooy de opmerking, dat de 
aanschaffing van deze geysertjes, ten be
hoeve van het gemeentepersoneel, een 
ongelukkig idee was ten opzichte van
de Boxtelse Middenstand. 
Het lid Baayens verzocht bij de rond
vraag om opruiming van de vuilnisbelt 
bij de exportcentrale en vroeg tevens 
maatregelen te laten nemen om de rust 
bij muziekuitvoeringen in de buitenlucht 
te verzekeren. 
Een en ander heeft de aandacht. van B.
en W., naar de voorzitter mededeelde. 
Het lid De Visser informeerde hoe het 
in Boxtel stond met de naleving van het 
nieuwe verkeersreglement. 
De voorzitter deeldé hierop mede, dat 
met de aanscqaffing van de nieuwste 
modellen verkeersborden voorlopig ge
wacht zal worden, doch dat de verouder
de borden ten spoedigste zullen worden 
opgeruimd. 
Het lid v. d. Weyst bracht enkele ge
gronde klachten van de gebruikers van 
radio-distributie over aan de voorzitter, 
met het verzoek om op spoedige ver
nieuwing van de hoofdleiding aan te
dringen.
W.ethouder van de Laar was het echter 
bekend, dat deze vernieuwingen binnen 
niet al te lange tijd zouden plaats vin
den. 
Voorts wees het lid v. d. Weyst op het 
ontstellend hoge aantal krotwóningen in 
onze gemeente en de vele samenwonin
gen onder bijzondere ongunstige omstan
digheden. Hij verzocht de voorzitter hier 
spoedig opgave van te doen om zodoen
de misschien een groter bouwvolume los 
te krijgen. . 
De voorzitter vond dit eveneens een 
zorgwekkende kwestie, temeer daar er 
bij de overheid reeds herhaaldelijk zon
der succes op gewezen was en het ogen
blik schijnbaar nog niet is aangebroken 
om de krotwoningen op te ruimen en 
aan de krepeergevallen een einde te
maken. 
Het lid G. v. d. Meyden informeerde 
naar het onderhoud van de fietspad in 
Kampina en kreeg te horen, dat ontdekt 
was dat een (slecht!) �edeelte van een 
kilometer lengte onáerhouden moest 
worden door de vereniging. 
Het zelfde lid klaagde ook over de
slechte wegenverbeteringen, zoals die de 

. laatste tijd• plaats vonden. De voorzitter 
wees op de grote hoeveelheden puin, 
die dikwijls .moesten worden verwijderd 
alvorens tot de eigenlijke verbetering 
kon worden overgegaan. 
Het lid De Laat verzocht om afrastering 
bij de in de Rechterstraat gesloopte wo
ningen, opdat de jeugd niet ongemoeid 

de achterliggende tuinen zou kunnen 
betreden. 
Op zijn vraag wanneer de rest zou wor
den afgebroken, vernam hij dat de aan
besteding van de afbraak spoedig zal 
plaats vinden. 
C. Oliemeulen klaagde nog eens over 
de stiefmoederlijke bedeling van de 
Nieuwstraat, die van de beloofde ver
fraaiïngen nog altijd weinig heeft kun
nen merken. De voorzitter zei hierbij af
hankelijk te zijn van de eigenaars, die 
alle gedane beloften nog steeds niet zijn
nagekomen, zodat de Nieuwstraat zich 
voorlopig tevreden zal moeten stellen 
met de hoop, dat ééns alles toch nog 
goed zal komen. 

Sociale verzekeringen 
NOODWET 

OUDERDOMSVOORZIENING. 

Vorige week hebben we de berekening 
voor gehuwden gepubliceerd, thans zul
len wij de berekening voor vrijgezellen 
geven. 
Voor deze categorie tellen de inkom
sten tot f 50,- niet mee voor de bere
kening van de ouderdomsvoorziening. 
Hogere inkomens worden naar een veel
voud van f 50,- naar beneden afge
rond. De helft van het dan verkregen 
bedrag wordt van d� uitkering, welke 
voor Boxtel f 456,- per jaar bedraagt, 
afgetrokken en daarbij komt de bijslag 
van f 1,50 per maand en 10% verhoging 
met een minimum van f 2,- per maand. 
Heeft een ongehuwde geen inkomsten 
of tot f 50,- per jaar, dan ontvangt 
hij de uitkering van f 456,- per jaar 
of f 38,- per maand, vermeerderd met 
de bijslag van f 1,50 = f 39,50 ver
hoogd met 100/0 of f 3,95 in totaal der
halve f 43,45 per maand. 
Heeft hij b.v. f 340,- inkomsten . per 
jaar, dan wordt dit naar beneden afge
rond tot f 300,-. De helft of f 150,
wordt van de maximum uitkering van 
f 456,- afgetrokken, zodat hij ontvangt 

en �,moeder" kunnen we 
al verwennen met zo'n stel 
leuke zakdoekjes. We heb
ben ervaren. hoe ze. bij 
.,haar" in de smaak vallen. 
Deze met gezellige dessins 
bedrukte zakdoekjes vin
den het hele-jaar-door ge
waardeerd gebruik. Dit 

. moederdaggeschenk wil
den wij niet duur prijzen. 

,__,, 
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f 306,- per jaar, verhoogd tot een veel
voud van 12 = f 312,- dat is per 
maand f 26,- vermeerderd met f 1,50 
bijslag dat is f 27,50 + 10% verhoging 
= f 2,75, totaal derhalve f 30,25. 
Heeft hij b.v. f 690,- inkomen per jaar, 
dan wordt dit naar beneden afgerond 
tot f 650,- en <le helft of f 325,
worclt van de maximum uitkering van 
f 456,- afgetrokken en hij zou dan 
ontvangen f 131,- per jaar. Maar in 
dit geval zou inkomen + uitkering 
f 690,- + f 131,- = f 821,- bedra
gen. Hij mag echter niet boven de ge
stelde inkomensgrens van f 725,- per 
jaar voor Boxtel komen. Hij ontvangt 
<lus maar f 725,- - f 690,- = f 35,
uitkering per jaar afgerond tot een veel
voud van 12 = f 36,- per jaar of 
f 3,- per maand, daarbij komt de bij
slag van f 1,50 = f 4,50 + de 10"/o ver
hoging met een minimum van f 2,- per 
maand = f 6,50 per maand totaal. 
Ondanks de f 690 - inkomsten per jaar 
ontvangt hij nog / 78,- per jaar. Hier
uit blijkt dus en dit geldt vanzelf ook 
voor gehuwde mannen dat het inko
men + de uitkering niet boven de ge
stelde inkomensgrens van f 725,- (on
gehuwden) en f 1150,- per jaar (ge
huwde mannen) mag uitkomen. 
Met de bijslag en de 100/0 verhoging 
mag men deze grenzen wel overschrij
den; voor de berekeningen in de Ve 
klasse o.a. Schijndel, Liempde en Esch 
moet men rekening houden dat de max. 
uitkeringen zonder bijslagen voor onge
huwden f 432,- en voor gehuwde man
nen f 792,- per jaar bedragen. 
De oude inkomensgrenzen met de bo
venstaande berekeningen blijven dus ge
handhaafd. 
De nieuwe inkomensgrenzen, bedragen 
zoals boven vermeld voor Boxtel 
f 785,- (ongehuwden) en f 1245,
(gehuwde mannen) per iaar, voor Schijn
del, Liempde en Esch f 735,- en 
f 1170,- per jaar. Een gehuwde man 
in Boxtel met een inkomen van f 1150,
(oude grens) kwam niet voor uitkering 
in aanmerking. Nu ontvangt hij 

f 1245,- - f 1150,- = f 95,- per 
jaar. Een ongehuwde die f 725,- in
komsten per jaar had (oude grens) kreeg 
geen uitkering. 
Thans ontvangt hij f 785,- - f 725,
= f 60,- per jaar. 
Zij die dus boven de oude inkomens
grenzen kwamen, doch binnen de nieuw 
vastgestelde grenzen blijven, ontvangen 
een bedrag tot de nieuwe grenzen met 
dien verstande dat op deze uitkeringen 
de bijslag en de lû°/0 verhoging niet 
worden gegeven. 

H. v. d. K.

Burgerlijke Stand 
der Gemeente Boxtel 

van 1 tot en met 7 Mei 1951. 
GEBOREN: Willibrordus f B. zoon �an 
A. J. v. d. Heijden en J. M. van Nieuw
burg, Langenberg 21a - Elisabeth A. 
M. dochter van P. A. Verstijnen en W. 
J. Traa, Langenberg 18 - Lamberdina 
H. dochter van P. H. v. d. Schoot en 
L. H. Verhagen, Parallelweg-Z. 23 -
Cornelis A. J. A. zoon van J. G. Doe
vendans en J. C. van Lijs<lonk, van Mer
heimstraat 7 - Maria C. H. dochter 
van A. Fr. de Leijer en J. D. M. Mer
tens, van Hornstraat la - Adrianus Th. 
J. zoon van A. H. Kruijsen en G. P. E. 
van den Oetelaar, Brugstraat 17 - Wil
helmus J. M. zoon van J. H. van Hal
en M. H. v. d. Boom, van Hornstraat 51
- Antonius J. J. zoon van A .v. Esch en 
Th. J. Smits, Wilhelminastraat 24. 
ONDERTROUWD: Franciscus J. van 
de Pasch en Johanna M. van de Sande 
Alphons H. M. Storms en Johanna P .M. 
Baai jens. 

GEHUWD: Jan. J. Eijkemans en Johan
na M. Coppelmans - Wilhelmus van 
Doorn en Maria Eijkemans - Marinus 
W. van der Pol en Johanna M. van Oor
schot - Johannes Raaijmakers en Maria 
M. Eltink � Jacobus M. Venbrux en 
Maria J. van der Sloot. 

Wij sijn blij oru ,1een1je te mogen bijdraren in Ml t>erwennen 
e,an e,ele m�dera op deu,, de moou,.,, dar N11 luii. jaar. 

Mei _,,, hebben wij een ,erie ruclu,nk-aanbkdin,en ,amen
ruteld. waan,an wij weten, dat si) door menir "moeder'' 'û--....::--
BewMrdee,d aullen worden. , ('J .J.�� 
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Of geeft U een paa,r 
prachtige 
,.Rayon" darne,kowen. 
Zo'n paar, dat moeder al
tijd goed • kan gebruiken, ' 
van fijn wee,fsel met echte 
naad en mindering. 
Kijk, dit zijn • cadeautjes, 
waarin we enigszins· de· 
dank kunnen symbolise

•i:en die we hebben voor al
het werk, dat alleen "Moe
der" voor ons doet. 

"' ..... ,-1f'...... .., 
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Ook zo'n echt lwie ,haw,l 
van prachtige georgette 
kan het hart van moeder 
winnen. Ach, wat zal ze 
daar verrukt over zijn. Dat 
was nu net wat ze bij baar 
nieuwe jas zo graag had 
willen dragen. Mooie des
sins in fr.tle kleurai.robi
naties. Oolc 1>00r <ka iowen 

-•pedole prijaen, INl&I -
werkof)en <ka in 2 _prij• 

Maar met dit gamitaurtJ-. 
kunt U voor de dag komen.--� 
Dat Is pas prettig· drag� ·
Gemaakt van de fijnste 
elastische fantasie-tricot. 

Zo'n 11el - ! ..4..4RDICE 
Zt4KDOEKJES lro,1 fHHH' 

��� 85et. 
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Voor Moeder 

'n Theebeurs 
met kapok gevuld 
in grote verscheidenheid 

9,95 - 11,50 -13,75 -16,90 

'n pluche fantasie kussen 
in vier verschillende dessins 
mooi gevuld 

f 4,95 

'n ·î afelkleed 
wat k.:n Zij daarvan genieten 
in handweef 

5,95 - 8,95 - 10,95 
in moquette 

16,75 -19,75 - 27,50 
in wol moquette 

65,- - 79,-

't Is weer 

En ah se ,wrmoal I 3.50 
of meer nwel ko•

�
6� 

i.n, ,... .Jecb 7.;, 
t>oor 

Heb Ik moeder laatst niet 
horen spreken over hand,
·IChoenen. Ja, dat heb je
nu met ,,moeders", ze cij- • 
leren zich altijd weg. Al 
het andere gaat voor: de
kinderen, de man, het 
huishouden. Zo schiet er
maar zelden iets voor haar
zelf over. Om dan een paar. 
handschoenen te kopen.
(die ze eigenlijk hard nO-: 
dig heeft), dat gunt ze zich 
niet, zo'n bedrag van 17.50 
of duurder. Maar ook daar 
111 wat aan gedaan. Hier· 
hebben we iet, waar ze 
een bl01 van op haar�
Jes,, krijgt: 

Proeluir• N..4PP-4 BAND. 
SCHOENEN, Nn uiuuian
d. lctmliieil en aoUàe r•
--ic,. -

R 
�I: 

... J'IVNR"'1Á . ,., 
• 12.75 -�

lclauen nJ. 
t

,r 
• ,oor 2.45 en "': ,_,; 

.,. wil, u ;.,. /aeel .,,.,,.. 
rnen, ies. heel bijsondara, 
_,kelljk een noue,ea�i.1 
RAGFIJNE NYWNS • in 
prachlire mod.tinun, -' 
_,.,. of sel/"'1 kl.ur Jan• 

�,:;e�" :;,:� _,,,, 
HA aeer laJ• prij,,,. 

Eehi. NYWN KOUSEN, 
priao lnaolli.u, _, ..,. 
.,.,.1r, boord, br- � I•" oe4J ûa dae 1_.,-J
eanbi«lin8 .,_ -r. 

Als er ieta is 
waar U ,,haar" 
ook blij mee kunt 
malr,en,. dan 111 
het een joaehorl. 
Want al wil ze 
't • niet altijd be -
kennen, zij vindt 
het heua een pret. 
t.lJ Idee om •·· 
.... _, .., 

• Het hemdje. prachtli --
sluitend, lwnt U krijgen • 
met ronde hals of met 
schouderbandjl!8, burli 
afgezet met Brusselse
kant. En daaroij een pri
ma model directolr,. 
En dan, ·onderroed, Altijd 
welkom! Wij wisten dat 
natuurlijk ook en hebbeQ. 
er mee getobd, want het
ia thana moeilijk om ln dii 
artikelen iet, ap,1111 ta

krijgen, voor * (IQil d» 
te betalen 11. 
,,._ 1w, •••• , •••• ,

• !:.:. :z::: JJt 21
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houden, onder het dage-. 
lijkse werk, leuk uit te, 
zien. 
En ze staan inderdaad 
leuk, deze jasschorten, dle. 
we speciaal voor deze gele
genheid hebben laten ma
ken. Fleurig gebloemde 
atol in de . prachtigste 
ldeurcombinati" Heel 
lange ritssluiting, handige 
:zakjes voor de portemon
naie, enz., leuke garnering 
aan de kraag en makke
lijke korte mouwtjes, Iaa:
tex in de taille. In 6én 
woord,,keurig"I 

Ookhw_,..:.,.,.4-
-biedinf 1.U. _,.,. 
IOI 11�-,qen cl. 
11�:=-�9; 
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Brabants land en volk, in kleur en leven 
De huurt hij �hoorte, huwelijk en dood. 
De "huurt" was vroeger heel wat anders 
dan een verzameling toevallig naast el
kaar wonende mensen. Het was als het 
ware een sociale groep, die aan haar le
den bepaalde rechten toekende en ze
kere plichten oplegde hij bijzondere ge
. heurtenissen als bijv. geboorte, huwelijk 
en dood. Deze rechten en plichten, wil
len we om hun sociale inslag en hun 
kleurrijke levendigheid gaarne nog eens 
uit het vergeetboek ophalen, ten gerieve 
van onze lezers en lezeressen over het 
goede, oude Brabant. 

D'n krommen èrm. 
Als hij een geboorte geen familieleden 
beschikbaar w'àren, deden de buurvrou
wen het huishouden van de jonge moe
der. In sommige gevallen traden ze zelfs 
wel eens op als vroedvrouw en baker. 
Ze bedienden ook bij de kraamvisites 
van de familieleden en andere buren, die 
in groten getale met d'n krommen èrm 
kwamen afzetten. ,,Met d'n krommen 
èrm gaan" betekende, dat er voor de ge
lukkige moeder versterkende middelen 
als boter, eieren, beschuit, koek of kren
tenmik, werden meegebracht. Naarmate 
de georganiseerde kraamverplegingsdien
sten hun activiteiten verbreidden, nam 
de burenhulp echter sterk af om ten
slotte bijna geheel te verdwijnen. 

Jonggehuwden in de boom. 
Bij een huwelijk lieten de buren meer 
hun rechten dan hun plichten gelden. 
Ofschoon hun eisen beperkt bleven tot 
het schenken van een paar kannen bier, 
kwam het toch wel eens voor, dat hier
aan niet voldaan werd. Hierop reageer
den de buren dan steevast met de jong
gehuwden tot spot van iedereen "in d'n 
boom" te hangen. Onder dit "in d'n 
boom" hangen - wat nog niet zo heel 
lang geleden in onze plaats een normaal 
verschijnsel was - werd verstaan, dat 
twee wonderlijke uitgedorste poppen in 
een boom werden gehangen, terwijl aan 

Moederdag 1951 
MOEDER, HET MEEST GEEIGENDE 

BEROEP VOOR DE VROUW!. 
Er is geen beroep denkbaar, waarin· de 
vrouw zoveel succes kan oogsten . als in 
het beroep van moeder. We weten, dat 
het niet zo lijkt als men de vrouw dage
lijks omgeven ziet van allerhande huis
houdelijke beslommeringen, die nooit 
ten einde raken. Maar toch is het zo, 
want al zal de moeder steeds voor an
deren moeten leven, de kinderen zullen 
er groot en flink door worden en de 
glans van haar moederschap zal in hun 
levensdaden steeds een afstraling krij
gen. Er is zelfs eens gezegd : ,,Als ge 
ergens een belangrijk man ontmoet, dan 
kunt ge gerust aannemen, dat hij een be
langrijke moeder heeft gehad." In de 
meeste gevallen is dat waar.., maar niet
temin zal de moeder zich zelden belang
rijk voelen. Misschien voelt ze zich in
tegendeel wel eens heel erg ónbelang
rijk als ze al haar eigenschappen, haar 
kundigheden, haar energie en haar lief
de wegschenkt om in het berocn v:m ge
zinsmoeder te slagen, om het huishou
den op peil te houden. Zo weinigen :zien 
haar immers in deze topvo'rm en zo 
velen zien alleen de resultaten van haar 
werk, waarbij zij zelf op de achter
grond blijft. Dikwijls ontvangt ze zelfs 
in haar eigen gezin niet eens de dank, 
�ie men haar verschuldigd is te geven 
in de vorm van achting of gehoorzaam
heid. En dat terwijl ze een onuitputte
lijke bron is van grote levenswaarden, 
niet alleen op ideëel, maar ook op finan
cieel gebied. Zo verdient de vrouw, uit 
gezinsoogpunt bezien, dikwijls meer dan 
de man, alleen al door haar goed gelei
de bezuinigingen. Maar ze doet zoals 
gezegd nog méér : Behalve de functie 
van zakel ijk leidster bekleedt ze ook nog 
de posities van kok, costumière, binnen
huishuisarchitecte, paedagoge enz. 
Probeer ook eens dit alles in het tijds
bestek van enkele uren te beredderen, 
dan zult ge bemerken, dat een goede 
moeder onvervangbaar is. 
Maar denk nu niet dat al dit goede de 
moeder op een vrij uurtje is koinen aan
waaien, want van haar meisjesjaren af 
is zij in alles steeds gericht geweest op 
wat eens haar grote keuze zou worden : 
Moeder. En daarvoor is sinds haar hu
welijksdag geen opoffering te groot ge
weest, heeft ze zich nota bene zelf ge
heel weten weg te schenken, omdat haar 
gezin een primaire zorg was. 
Om haar voor al dit goede oprecht te 
bedanken en om onze fouten van alle 
dag tegenover haar eens te corrigeren, 
vieren we a.s. Zondag Moederdag. En 
al is een moeder eigenli jk haar gewicht 
in goud waard, met een bloempje, een 
sieraadje of een nuttiger cadeautje zal 
ze zich al gelukkig voelen, omdat daar
uit de waärdering spreekt van man en 
kinderen. En als deze darik later ook nog 
in hun gedrag waarneembaar is, zal 
moeder weten, dat het in haar gezin élke 
dag moederdag is. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL. 

Hoogfeest van Pinksteren. 
Zondag 13 Mei 195 1 .

De HH. Missen zijn oii1 half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 1 1  de Hoog
mis. Vändaag gaat in alle HH. Missen 
de 2e schaal voor de bijzondere noden 
van het Nederfa:rtàs 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 de H. Mis van half 7 
voor Maria v. Houtam-Ooms ; kwart 
voor 8 gel. H. Mis voor Josephina Anna 

de stam dikwijls een offerbusje voor de 
huren werd geplaatst. Menig paartje 
,,lustte" deze spot niet en zo kon het ge
beuren, dat de bruidegom 's nachts wel 
eens de klimsporen aandeed om het ge
valletje weg te nemen. 
Bij 't merendeel van de huwelijken werd 
de buurt echter wél uitgenodigd op het 
feest. Dit gebeurde dan op afzonderlijke 
avonden voor de kinderen, de meisjes, 
de jongens en het getrouwde volk. 
De liefde heeft het volk overigens ook 
op ander terrein geïnspireerd tot won
derlijke dingen, want werd er bijv. een 
verkering verbroken door een • meisje, 
dan was dat voor de vrienden van de 
verstotene dikwijls aanleiding te gaan 
"tafelen". En oude mensen weten wat 
het zeggen wil als het jonge volk ging 
tafelen. Dan stelde men zich in de buurt 
van het huis, waarin het betrokken meis
je woonde, op, om een concert van ketel
muziek weg te geven, dat kilometers ver 
te horen was. Er werd gerammeld met 
deksels en ketels en er werd op lampe
glazen geblazen, zodat horen en zien 
verging. Niet zelden gebeurde het dan 
nog, dat uit de stallen de karren werden 
weggehaald om deze aan de deuren vast 
te binden, om van erger dingen nog 
maar niet te spreken. Bij echtelijke on
trouw had men in verschillende Brabant
se plaatsen nog wel de gewoonte om de 
eensgezindheid van de buurt te uiten 
in het voor de ploeg spannen van de 
schuldige boer, wat een zeer pijnlijke 
buurt-penitentie moet zijn geweest. 

Strooikes zetten. 
Door het allengs losser worden van de 
buurtgemeenschap geraakten deze ge
woonten· echter hoe langer ·hoe meer 
in onbruik en zo is ook van de buren
plichten bij begrafenissen practisch niets 
meer overgebleven. 
Bij bediening was het vroeger gebruik, 
dat de buurlui de "rozenkrans" aan 
gingen zeggen. Deze werd dan in de 
buurt drie avonden oprij gebeden, ter
wijl men bij een sterfgeval op de derde 

M. v. d. Brand-v. Oerle ; z.a. gel. H.
Mis voor een bijzondere intentie ;  H.
Hart-altaar gel. H. Mis voor Adriana
v. Rumund-Ketelaars ; 9 uur gel. H. Mis
voor Wilhelmus v. d. Brand ; z.a.gel. H.
Mis voor Wilhelmus Sips ; half 1 1  Hoog
mis gez. jrgt. voor Petronella Cornelia
v. d. Enden.
Woensdag, Vrijdag -en Zaterdag zijn
Quatertemperdagen, geboden vasten en
onthoudingsdagen ; men mag op die
dagen dus slechts één volle maaltijd
nemen en men moet zich geheel , van
vlees onthouden.
Er is gelegenheid om studenten op te
geven voor het toelatingsexamen van
de R.K. H.B.S. op Woensdag en Zater
dag van 5-7 uur n.m.
Ook deze week bestaat er gelegenheid
de Jubilé-Aflaat te verdienen door vier
maal het Lof bij te wonen.
De gebeden van de Jubilé-Aflaat zijn 
verkrijgbaar achter in de kerk op de 
offerkist tegen de prijs van 3 cents. 
Deze week is het iedere avond Lof om 
7 uur met gebeden van Jubilé-Aflaat. 
MAANDAG : Tweede Pinksterdag. Van
daag gaat in alle HH. Missen de 2e 
schaal voor de bijzondere noden van het 
Neder!. Episcopaat. Deze schaal wordt 
bijzonder aanbevolen ; de H. Mis van 
half 7 wordt opgedragen voor geestelijk 
en tijdelijk welzijn v. d. Parochie ; de H. 
Mis van kwart voor 8 gel. jrgt. voor 
Petrus Ghyssens en Petronella v. Son ; 
z.a. gel. jrgt. voor Elisabeth v. Kleef ;
om 9 uur gel. H. Mis voor Wilhelmina
v. Schijndel-Ravesteyn v. w. de kinderen ;
half 1 1  de Hoogmis jrgt. voor Hendricus
Broekman en Maria Hazenberg.
Vanavond om 7 uur Lof met gebeden
v. d. Jubilé-Aflaat.
DINSDAG : kwart voor 7 gel. jrgt. v. 
Johanna Maria v. der Sloot-v. d. Lan
genberg ; half 8 gel. gef. jrgt. voor Jo
hannes Troeyen ; z.a. gel. jrgt. voor An
dries v. Abeelen ; half 9 gel. H. Mis v. 
Petrus Eltink en Maria Kersten de hsvr . .  
Hedenavond om 7 uur Lof met gebeden 
v. d. Jubilé-Aflaat.
WOENSDAG, QUATERTEMPERDAG : 
kwart voor 7 gel. H. Mis voor Johan
nes Jac. v. Kempen ; half 8 gel. H. Mis 
voor Wilhèlmina Schellekens-v. d. Ven ; 
z.a. gel. H. Mis voor de jongens in het
Buitenland v.w. Kath. Thuisfront; half
9 gel. H. Mis voor Maria v. d. Wiel.
Hedenavond om 7 uur Lof met Jubilé
Aflaat gebeden . .
DONDERDAG : kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Antonius Schellen ; half 8 gel. 
H. Mis voor Cornelis v. d. Wiel ; half 9
gez. mndst. voor Johartnes Jac. v'. Kem
pen ; half 10 Huwelijksmis ; kwart na to
Huwelijksmis.
Hedenavond om 7 uur Lof met gebeden
v. d. Jubilé-Aflaat.
VRIJDAG, QUATERTEMPERDAG : 
kwart voor 7 gez. gef. jrgt. voor Anna 
Theresia v. Oerle-v. d. Ven ; half 8 gel. 
gef. jrgt. voor Maria Troeyen ; z.a. gel. 
H. Mis voor Lambertus v. d. Wiel ; half
9 gez. mndst. voor Jac: Raaijmakers.
Hedenavond om 7 uur Lof met gebeden
v. d. Jubilé-Aflaat .
ZATERDAG, QUATERTEMPERDAG :
kwart voor 7 gel. H .Mis voor Jacobus
de Pijper; half 8 gel. gef, jrgt. voor
Petrus Josephus v. Boxtel ; z.a. gel.
mndst. voor Hendrikus v. Schijndel ; half
9 gez. mndst. voor Adrianus Pennings.
Hedenavond om 7 uur Lof met gebeden
v. d. Jubilé-Aflaat.
Het H. Sacrament van het Huwelijk wen
sen te ontvangen : Cornelis Maria van
de Laak en Adriana Clasina Josephina
Michielsen, beide _geb. en won. in deze
parochie, waarvan. heden de 1ste afkon
diging geschiedt .
Johannes A.moldus Toemen, geb. en 
won. te Oisterwijk (H. Johannes) en 
Adriana Maria Huijberts geb. par. H. 
Hart en won. in deze parochie ; Fran
ciscus Johannes van der Pasch geb. te 
Liempde en won. in deze parochie en Jo
hanna Maria van de Sande geb. en won. 

avond in de gelegenheid gesteld werd 
om de dode te gaan zien. In de afgele
gen wijken komt deze gewoonte nog wel 
voor, maar dè eigenlijke begrafenis-tra
dities zijn geheel verdwe11en. Was er 
iemand in de ·buurt gestorven, dan was 
het plicht van de naaste buren om voor 
de deur van het sterfhuis de z.g. , ,strooi
kes" .te zetten. Dit strooike zetten ge
beurde heel verschillend, want gebruik
ten de hoeren dikwijls nog een aantal 
stenen om op een keurig geordend bos
jes stro te leggen, in het dorp had men 
daarvoor de rouwschraagjes waarin het 
strooike kwam te liggen. 
Als een gehuwd persoon stierf, dan za
ten er drie zwarte bandjes om het bosje, 
was er iemand uit de maagdelijke staat 
ontslapen dan werd er een palmtakje in 
gestoken, en was een kind gestorven dan 
zaten er drie witte strikjes om het stro .. 
Bij het strooike zetten was het ook 
plicht van de buren om dit 's nachts bin
nen te halen. Behalve de plicht tot het 
waken, hadden de buren dan ook nog 
de taak om het aanze,igen te verzorgen. 
Langer dan in andere plaatsen heeft men 
in Boxtel nog de mensen met de beken
de witte doeken langs de huizen zien 
gaan om het overlijden mede te delen 
en v_oor bijwoning van de begrafenis uit 
te nodigen. 
Deze mannen - ,,de schreeuwers" ge
noemd - gingen bij de begrafenis de 
rouwstoet ·vooraf met de "schreeuwdoe
ken" afhangend in de hand. 
De begrafenis geschiedde bij de 
boeren nog veel met de "hoogkar" (we 
herinneren U in dit verband nog even 
aan de begrafenis van de oud-burgemees
ter van Den Bosch, Van Lanschot, die 
op zijn verzoek enkele jaren geleden 
nog op deze wijze begraven werd). Het 
lijk werd dan aan de kerk ove1Renomen 
door de dragers, ook weer buren van 
de dode. Geschiedde de begrafenis niet 
per hoogkar, dan werd de kist van het 
sterfhuis tot aan de kerk gedragen. 
Over andere Brabantse gewoonten (o.a. 
bij verhuizing} die stammen van de bu
renrechten en -plichten zullen wij U 
in een van onze volgende artikelen ver
halen. 

in deze parochie, waarvan heden de 2de 
afkondiging geschiedt. 
Jacobus Maria Venbrux geb. te Haps en 
won. te Eindhoven (St. Joris) en Maria 
Johanna van der Sloot geb. en won. in 
deze parochie ;  Hubertus Johannes 
Schoenmakers geb. en won. te Boxtel 
(H. Hart) en Henrica Martina v. d. 
Pasch geb. te Liempde en won. in deze 
parochie ;  Johannes Raaymakers geb. en 
won. te Den Dungen en Oda Catharina 
Maria Pennings geb. en won. in deze 
parochie ; Adrianus van der Aa geb. te 
Schijndel en won. te Boxtel en Geerdina 
Srrtetsers geb, te Best en won. te Oir
schot, waarvan heden de 3de 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. 
Hoogfeest van Pinksteren. 
13 Mei 1951 .  

Vandaag gaat de  eerste schaal "de 
stuivers-schaal" voor de kerk, de tweede 
schaal voor de Bijzondere Noden, In de 
bus achter in de kerk kunt U deze 
Pinksterdagen uw giften voor de Indi
sche Missiën nog storten. 
De Hoogmis is vandaag met assistentie 
van Diaken en Subdiaken. Vanmiddag is 
om drie uur het plechtig Lof met predi
katie. Daarna is er nog gelegenheid om 
te biechten tot half vijf. 
Maandag Tweede Pinksterdag : de dien
sten zijn zoals op Zondag. Omdat het 
geen sluiting van een retraite is zijn de 
diensten in de Wijk-Kapel om : kwart 
over zeven half negen kwart 
voor tien. 
Tevens is het de vierdag van St. WILLI
BRORD, vereerd onder de titel van 
Apostel van Brabant. Er zal om acht uur 
een H. Mis worden opgedragen in de 
Kapel op Luissel, om God te vragen dat 
door de voorspraak van St. Willibrord 
het Geloof in onze Brabantse gouwen 
bewaard moge blijven. Er is gelegen
heid om onder deze H. Mis de H. Com
munie te ontvangen en des middags van 
3 tot 6 uur de relikwie van de Heilige te 
vereren en de kinderzegen te ontvangen. 
Onder de gewone voorwaarden kan een 
Volle Aflaat verdiend worden door hen 
die de kapel bezoeken : ·· ook tijdens het 
octaaf. 
In de kerk is het des avonds om 7 uur 
Lof voor onze parochianen in het bui
tenland en voor het behoud van de 
vrede. 
Verder is het gedurende deze week 
i.edcre avond om half 8 Lof met rozen
hoedje t.e.v. 0. L. Vrouw. 
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 in onze kathe
draal zullen gewijd worden. 
Vanwege de parochie-retraite is het 
Woensdag GEEN vergadering van de 
prefecten der H. Familie. 
MAANDAG-AVOND begint groep V 
de retraite, n.l. : de Roond, Luissel, 't 
Loo, Esschebaan, Kapelweg, Nergena, 
Tongeren, De Braken, Tongersestraat, 
Mijlstraat. 
In de loop van deze week gaan de Eerw. 
Paters op huisbezoek in de Kalksheuvel, 
v. Salmstraat, v. Ranststraat en Ridder
v. Cuijkstraat.
Mogen alle parochianen vurig blijven
bidden voor het welslagen dezer
parochie-retraite.
ZONDAG : in de kerk : 6 uur 1. d. voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochianen ; 7 uur 1 .  d. voor overledene ;
8 uur 1. d. voor overleden vader; kwart
over 9 1. d. voor Bijzondere intentie ;
half 1 1  Solemnele Hoogmis : voor over
ledene.
In de wijk-kapel "De Burcht" : kwart
voor 7 1. d. tot sluiting retraite greep IV;
kwart over 8 1. d. tot sluiting retraite
groep IV; half 1 0  1. d. voor overleden

oude�; kwart voor 1 t overleden vader. 
MAANDAG: in de kerk : 6 uur , 1. d. 
voor het geestelijk en tijdelijk , welzijn 
der parochianen; 7 uur 1. d. voor Joke 
van Baast ;  8 uur I. d. voor Henriette 
Strijbosch v.w. geestelijke bedevaart naar · 
Lourdes ; kwart over 9 I. d. tot bijzon
dere intentie ; half 1 1  Hoogmis uit 
dankbaarheid ter ere van de H. An
tonius. 
In de Wijk-Kapel "de Burcht" : kwart 
over 7 1. d. voor overleden vader; half 
9 1. d. voor bijzondere intentie ;  kwart 
voor 10  1. d. voor bijzondere intentie.' 
DINSDAG: 7 uur 1. j. voor Petrus Swin
kels ; zijaltaar gef. I. j . voor Johannes v. 
Breugel ; kwart voor acht 1. d. Sjefke 
Schellekens v. w. Franciscusschool ; zij
alt. 1. j . voor Jacobus v. Wijk; half 9 1. 
m. voor Antonius Mandos-de Koning.
WOENSDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor
de Z. E. Pater Augustinus Huhertus v.
Susan te ; zijaltaar gef. 1. j . voor Petro
nella Daamen ; kwart voor 8 1. j. voor
Johannes Peijnenburg, Maria v. d. Boer
z.e. ; zijaltaar 1. m. voor Johannes v.
Schijndel-Zwanenberg ; half 9 1 .  m. voor
Woutherus v. Weert-Karssemakers.
DONDERDAG: 7 u11r gef. gez. jrgt.
voor de Weleerw. Heer Jacobus v. Su
sante ; zijaltaar gef. 1. j. voor de Eerw.
Broeder Theodorus v. Breugel ; kwart
voor 8 1. d. voor Adriana Mutsaerds-v.
d. Boer ; zijaltaar I.m. voor Anna Cor
nelia v. Wijk-Thijssen ; half 9 1. d. voor
Maria v. Esch-v. Dijk.
VRIJDAG : 7 uur 1. m. voor Maria de
Leijer-Fich ; zijalt. 1. d. voor Petronella
v. Oers ; kwart voor 8 1. d. tot bijzon
dere intentie ; zijaltaar 1. d. voor Maria
Kurvers-v. Nistelrooii ; half 9 1. d. voor
Jo Willems, St. Theresiaparochie over-
leden.
ZATERDAG : 7 uur gef. gez. jrgt. voor
Adrianus Kuijpers en Maria Habraken
z.e. ; zijaltaar 1. d. voor Maria v. Esch
v. Dijk ; kwart voor 8 1. d. voor Hen
riette Strijbosch ; zijaltaar 1. m. voor Jan
Cornelis v. Wijk ; half 9 1. d. voor Nico
laas Franciscus v. d. Biggelaar te Eind
hoven overl.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Hoogfeest van Pinksteren. 
13 Mei 1951 .  

ZONDAG :  half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie ; 10 uur jrgt. voor 
Henrica Manders. 
MAANDAG, Tweede Pinksterdag. Het 
is geen verplichte Zondag, doch alle 
diensten zijn als op Zondag, om half 8 
H. Mis voor het welzijn der parochie ;
10 uur jrgt. voor Marinus v. d. Boo
gaard en Mechelina de hsvr.
DINSDAG : half 8 jrgt. voor Cornelis
Verhagen ; 9 uur gez. huwelijksmis.
WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Antoon
Steenbakkers.
DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Hu
berdina hsvr. van Antoon Steenbakkers.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joannes v.
d. Meijden.
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Maria
hsvr. van Joannes v. d. Meijden.

Deze week zullen geschieden :  
Dinsdag H .  Mis voor overleden fam. 
Broks-Schellekens. Woensdag . H. Mis 
tot bijzondere intentie. Donderdag H.
Mis voor Catharine Vorstenbosch-v. Ku
ringen te Esch overleden. Vrijdag mndst. 
voor Wilhelmus v. d. ·Meijden. Zater
dag mndst. voor Wilhelmina Olijslagers. 

PAROCHIE H THERESIA, BOXTEL. 
Hoogfeest van Pinksteren, 
1 3  Mei 1951 .  

Om 7 uur H.  Mis  tot zekere intentie ;  
om half 9 jrgt. voor Johannes Willems ; 
om 10 uur plechtige Hoogmis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie. 
Vandaag en morgen de eerste schaal 
voor de eigen kerk ; en de tweede voor 
de Bijzondere Noden. 
Vandaag worden er speldjes verkocht 
ten bate van de Boxtelse Missie-naai
kring. 
Om half 3 plechtig Vesperlof : na het 
Lof wordt gezongen lied Nr. 30. 
MAANDAG, TWEEDE PINKSTER
DAG, dan zijn de diensten zoals Zon
dag : om 7 uur voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie ; om 
half 9 voor Johanna Renders-van de 
Moosdijk ; om 10 uur de Hoogmis als 
gez. jrgt. voor Adrianus van der Sloot, 
Des middags GEEN Lof ;  en des avonds 
begint om half 8 in Orion de parochie
retraite voor groep I :  Bos eind en Kerk
eind. 
DINSDAG : om half 7 in Orion : voor 
Adrianus van den Bree kei ; om half 8 
in de kerk mndst. voor Joannes Wilhel
mus Brands ; om half 9 in Orion jrgt. 
voor Johannes Bekkers en Gertruda van 
de. Besselaar. 
WOENSDAG : om half 7 in Orion : voor 
Petrus Maas en Maria Maas-de Werd ; 
om half 8 in de kerk voor Johannes 
Brands v.w. de kinderen ; om half 9 in 
Orion jrgt. voor Theodora Peijnenburg
van der Struyk. 
DONDERDAG : om half 7 in Orion : 
voor Harry van Dijk ; om half 8 in de 
kerk jrgt. voor Henricus van der Loo ; 
om half 9 in Orion tot Bijzondere Inten
tie. 
VRIJDAG : om half 7 in Orion : voor 
Johannes Maas ; om half 8 in de kerk 
voor Josephus van den Akker; om half 
9 in Orion voor de overleden familie 
Westerwoudt-van Wayenburg. 
ZATERDAG : om half 7 in Orion : voor 
Adrianus van der Sloot; om half 8 in de 
kerk tot een bijzondere intentie (met 
kaars) ; om half 9 in Orion jrgt. voor 
Johannes van der Struyk. 
Des middags wordt er biechtgehoord in 
de kerk van 3 tot 4 uur door mijnheer 
pastoor : en van 5 tot 8 uur door de 
eerw. pater. 
N.B. WOENSDAG, VRIJDAG EN 
ZATERDAG zijn het quatertemperda
gen : dus geboden vasten- en onthou
dingsdagen ! 
De gebeden worden verzocht voor de 
priesters en subdiakens van ons bisdom 
die a.s. Zaterdag te 's-Hertogenbosch 
hun H. Wijding zullen ontvangen ; en 
voor Johannes Maas, Johanna van Hulst, 
en Catharina Vorstenhosch-v. Kuringe, 
die in de Heer zijn overleden. 

Zondagsdièttst dér Artsen 
' uit•l!lit"n� f?Of �poedgnallen, 

' 1a· �•1 1• Plnk■terdag 
. ·; ' ·, . .  , ___ , ' :  • ,  .. , .. 
tot •• avonds 1 Z uur 

Dokter G. C. WenthóÏt 
14 Mei, 2• Plnic■ferdág 

Dokter F. F. M. KlulJtma.ns 
■•rkt Teleloen 854 

PAR. Sf. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Hoogfeest van Pinbteren. 
13 Mei 1951. 

ZONDAG: 1e Pinksterdag, haU 7 I. 
mndst. voor Petronella Adr. v. Asteni 
8 uur 1. m. tot welzijn der parochie; 10 
uur z. m. voor Laur Ouinten v.w. 
l'Union ; 3 uur plechtig Lof. 
Biechthoren na de middag van 2-3 en 
na het Lof tot half 5.

• • 
MAANDAG : 2e Pinksterdag, geen ver
plichte feestdag ; half 7 1. m. tot welzijn 
der parochie ;  8 uur 1. j. voor de Eerw. 
Zuster Sylvesttra v. d. Koevering; 10 
uur z. j. voor Everardus v. d. Sande ; 3 • 
uur het Lof. 
DINSDAG: 7 qur z. m. voor Laur. 
Quinten als over!. lid der Erewacht ;  half 
8 1. j. voor Gerardina v. d. Koevering; 
8 uur L mndst. voor Ger. Spikmans. 
WOENSDAG : 7 uur z. mndst. voor 
Hendrica Hendr. Quînten ; half 8 1. 
mndst. voor Marinus Koppens ; 8 uur 1. 
mndst. voor Amoldus Bressers. 
DONDERDAG : 7 uur 1. mndst. voor 
Adr. v. d. Velden ; half 8 1. mndst. voor 
Corn. Traa ; 8 uur z. huwelijksmis. 

, VRIJDAG: 7uur z. mndst. voor Com. 
v. d. Boer; half 8 1. mndst. voor Bar
bara Joh. Heykants ; 8 uur 1. mndst.
voor Petronella Frans Vingerhoets.
ZATERDAG : 7 uur z. m. voor Laur.
Quinten als over!. lid : H. Theresia ; half
8 1. mndst. voor Wilh. Hermes ; 8 uur 1.
mndst. voor Jan v. d. Berk.
ZONDAG : half 7 1. mndst. voor Maria
Adr. v. Dijk; 8 uur 1. m. tot welzijn der
parochie ;  10 uur z. m. tot bijz. intentie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Willem Wit
lox v. w. de kinderen. Dinsdag 7 uur 
1. m. tot bijz. intentie. Woensdag 7 uur
1. m. voor de gesneuvelden in Indonesië.
Donderdag 7 uur 1. m, voor Engelb. v.
d. Velden v.w. het personeel. Vrijdag 7
uur 1. m. voor Maria Henr. Putmans :
H. Bloed. Zaterdag 7 uur 1. m. voor
Corn. Putmans v.w. de Voetbalclub.
Zondag 1. m: voor Com. Putmans v. w.
de K.A.B.
Gedoopt : Marinus Ant. Henr. zoon van
Adr. v. Haaren-Beerens.

Mlssiehus : • 
Bij uitvaart -van Com. Putmans f 5,-.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH . .  
Hoogfeest van Pinksteren. 
1 3  Mei 1951 .  

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
plechtige Hoogmis voor de parochie. 
Onder de H.H. Missen van 7 uur en 
half 9 algemene H. Communie voor de 
parochianen. Twe.ede sq1aalc;ollecte ·yQQr., 
de bestrijding vän de onkosten van àe 
H. ·Missie ; derde voor Bijz. Noden Epis
copaat. Na de middag om 3 uur Kinder
zegen . .Om 4 uur gaan we gezamenlijk
de Jubilé-aflaat verdienen. Om half 7
plechtige sluiting van de H. Missie.
Maandag, Tweede Pinksterdag, H.H.
Diensten als op Zondag. Om 7 uur H.
Mis voor alle overledeneq van de Pa
rochie, waaronder korte toespraak.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het
kwatertemperdagen, gehoden vasten- en
onthoudingsdagen.
Deze week iedere avond om half 8 Lof
v.w. de Meimaand.
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 't
Seminarie.
ZONDAG : 7 uur mndst. voor Wilhelmi
na Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis
voor Dr. Dekkers te St, Oedenrode
overleden v.w. de Ver. ons Belang; 10
uur plechtige Hoogmis voor de parochie.
MAANDAG : 7 uur H. Mis voor alle
overledenen van de parochie ;  half 9 jrgt.
voor Henricus· van Rulo ; 1 0  uur Hoog
mis voor de parochie. 
DINSDAG : 7 uur H. Mis voor over!. 
familie v. d. Bruggen-v. Brunschot; 8 
uur jrgt. voor Maria van Rulo-v. Don
gen ;  half 10 gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG : 7 uur mndst. voor Ge
rardus Joseohus van Oers ; 8 uur mndst. 
voor Johanna Maria van Rooy-v. d. 
Horst. 
DONDERDAG : 7 uur mndst. voor Hen
dricus van den Langenberg ; 8 uur H, 
Mis voor Mej. Maria Emerentia Banens. 
VRIJDAG : 7 uur H. Mis voor Antonia 
Wilhelmina van Rulo ; 8 uur H. Mis voor 
Gerardina van de Pas-v. Son. 
ZATERDAG : 7 uur H. Mis voor Hen
dricus Spooren ; 8 uur H. Mis . voor 
Albertus van Rulo. 
Elders : H. Mis voor Gerardus van Oers. 
H. Mis voor Hendricus van den Lan
genberg.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 1 3  Mei. Hoogfeest van Pink
steren. Deze middag om 3 uur Plech
tig Lof met rozenhoedje. 
Maandag : 2e Pinksterdag. De H.H. Mis
sen zijn zoals op Zondag. Om 8 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
De gehele week om 8 uur Lof. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
Quatertemperdagen, geboden vasten en 
onthoudingsdagen. 
ZONDAG : om 7 uur H. Mis voor over
leden ouders Laarman en Doggen ; om 
half 9 voor Hans Janssens. 
MAANDAG : om 7 uur voor overleden 
ouders van den Besselaar; om half 9 
voor overleden ouders van de -Besselaar. 
DINSDAG : om 7 uur tot bijzondere in
tentie ;  om half 8 voor J. Maas, te Len
nisheuvel overleden. 
WOENSDAG : om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs. 

GIFTEN H. BLOEDPROCESSIE. 
Opgehaald bij de bruiloft van Karel van 
Kempen en Anneke v. d. Pas voor de 
H. Bloedprocessie 'n bedrag van f 8,95
Van A. v. d. P. ontvangen f 2,50
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Zondag 20 Mei H. Bloedprocessie 
Bij goed weer zal Boxtel a.s. Zondag 
voor de 27e maal de terugkeer der cor
porale, een der H. Bloeddoeken, vieren 
's morgens met een H. Mis aan het rust
altaar in het Processiepark, 's middags 
met een luisterrijke ommegang, die be
sloten zal worden met een Plechtig Lof, 
wederom in het prachtige park. 
Voor een goed verloop der plechtig
heden laten wij hieronder de laatste 
aanwijzingen volgen: 

Deelname door de gelovigen. 
Behalve voor degenen, die lid zijn van 
een bepaalde organisatie, is er in het 
middendeel van de processie ook plaats 
voor elke gelovige, die door zijn deel
name aan de processie eerbied en hulde 
wil brengen aan het Allerheiligste Sa
crament en uiting wil geven van zijn 
dankbaarheid voor het kostbaar pand, 
dat Boxtel in de H. Bloeddoek bezit. 
Het is de bedoeling dat de gelovigen, 
die gaarne aan de processie deelnemen 
en geen lid zijn van een der ingescha
kelde verenigingen als een guirlande de 
de stoet der organisaties omkransen. 
Bij deze processiegangers kunnen zich 
ook voegen de pelgrims uit Gemonde, 
Esch en Liempde, die, naar we hopen, 
als vanouds aan de ommegang zullen 
meedoen. De H. Bloedstichting ver
wacht dat de deelnemers door te bidden 
en te zingen de luister van de grootse, 
godsdienstige mmifestatie zullen ver
hogen. 

Verenigingen en organisaties. 
Om het bidden gemakkelijk te maken 
worden de verenigingen verzocht een 
z.g. voorbidder aan te wijzen. Er kan
dan, waar dit in verband met de uit 

·te voeren muziek en zang gevoeglijk
mogelijk is, gezamenlijk worden gebe
den . . 
In het programma zullen voorts enige
liederen worden afgedrukt, die door de
processiegangers tesamen kunnen wor
den gezongen. 
De mûziek- en zangverenigingen hebben
reeds met enige leden der H. Bloed
stichting vergaderd ter bespreking van 
de in de processie uit te voeren mu
iriëlènàmin�;. énJ;h"'eèlerm.,. :_.,,_,·-;; •. "C" 

Er zal. naar gestreefd worden om in de
toekomst over een geheel eigen muzi
kaal verantwoord programma de be
schikking te krijgen.
Zoals in de vorige jaren reeds het ge
val was, zal ook dit maal de symbo
lische en historische stoet (de gecostu
meerde groepen) voorop gaan en langs
de verenigingen, organisaties en andere 
processiegangers trekken, die zodoende 
zelf de gelegenheid krijgen om 't luis
terrijke deel van de processie te zien. 
Het spreekt vanzelf dat van ellce deel
nemer een eerbiedige houding en een 
gepaste discipline wordt verwacht, om-

Plaatselijk Nieuws
"GRANDIOZE CONCERTAVOND
OP TIL.
Nog nimmer in de geschiedenis van
Boxtel is het vooCRekomen, dat drie 
plaatselijke verenigingen, die ieder voor
zich op muzikaal gebied wat te beteke
nen hebben, in onderlinge samenwerking
tot het geven van een Rrote cöncert
avond besluiten.
Thans is dit echter het geval.
Op Maandag 21 Mei, 8 uur zullen de
Koorverenigingen St. Caecilia/St. Petrus
en het R.K. Boxtels Gemengd Koor, in 
samenwerking met Boxtels Orkestvereni
ging aan velen een prachtige "muzikale
schotel" voorzetten.
Maar er is nog meer: In de Pauze heel
bijzondere attractie's, terwijl men onder
het genot van een kopje koffie, geser
veerd door Dames in Oosterse Kleder
dracht, weer wat op verhaal kan komen. 
En de algehele opbrengst komt ten goede 
aan het Missiewerk· van de ons zo be
kende "WITTE PATERS". 
Is een deCRelijke avond reeds volop een
bezoek waard, nu het schone doel, de
Missie vóór ligt verwachten wij een 
enorme toeloop.
Men zal er dan ook geen spijt van
hebben .. 

DIENSTJUBILEUM
BIJ DE Fa. HERTZBEQGER.
Tevens afscheidsfeest ....... .
Het was vorige week Zaterdag weer
eens feest bij de firma Hertzberger.
Een ongedwongen feest van arbeiders, 
.leidinggevend personeel en directie, zo
als dat alleen bij de fa. Hertzberger
gevierd kan worden. Het had dit keer
een tweeledig karakter, want behalve 
dat het zilveren dienst-jubileum van de 
procuratiehouder J. Versantfoort uit
Vught befeest werd, nam men ook af
scheid van de firmant J. Hertzberger, 
die volgende week naar Afrika zal ver-
. trekken I om zijn firma internationaal
te maken. (In Augustus wordt hij ge
volgd döor de bedrijfsleden W. v .d. 
Langenberg, G. de Brouwer en M. W.
BeCRmans. . .
Op de feestavond, die volgde op de •
door de Gild·enbondsharmome gebrach-

dat van dit centrale deel van de omme
gang een grote stichting behoort uit te 
gaan. 
De verenigingen worden nog verzocht 
de processie met hun vaandels en vlag
gen op te luisteren en bijtijds de vaan
deldragers met eventuële· aflossers aan 
te wijzen. 

De vlaggen uit! 
Degenen, die langs de processieweg wo
nen, worden verzocht als teken van 
hun medeleven met de plechtige gods
dienstige manifestatie, de vlag uit te 
steken. 
Tevens wordt ten zeerste aanbevolen, 
naar oud gebruik, zoveel mogelijk ge
vel- en raamversieringen aan te bren
gen, bij voorkeur door een versierd 
Christusbeeld in de vensters te plaatsen. 

Het programma. 
Het uitgebreide programma van de H. 
Bloedprocessie, bevattende o.m. de volg
orde van de groepen en de tekst van 
wat door de deelnemers zal worden 
gebeden en gezongen, is voor een luttele 
prijs verkrijgbaar. In dit programma 
wordt tevens uitleg gegeven van de be
tekenis der symbolische en historische 
groepen. 

Een teer maar belangrijk punt. 
Vanzelfsprekend kost de instandhouding 
van de processie en de jaarlijkse ver
groting van de bij te zetten luister een 
grote som geld. Ter bestrijding van de 
grote onkosten tooie zich Zondag een
ieder met het H. Bloedspeldje. 
Tevens geve men met milde hand in de 
zakjes, die vóór a.s. Zondag huis aan 
huis verspreid worden. Deze zakjes zul
len na Drievuldigheids-Zondag weer 
worden opgehaald, desgewenst onder 
vertoon van een legitimatiekaart. 

Deelnemers op tijd aanwezig. 
Om de processie om 4 uur te kunnen 
laten uittrekken is het nodig, dat de 
deelnemende leden van de verenigingen 
en organisaties zich uiterlijk kwart voor 

• vier opstellen en de te geven aanwij
zingen stipt en snel opvolgen. 
De gecostameerde groepen zijn natuur
lijk eerder op Dainendaal aanwezig. De
spelers uit het destijds opgevoerde open
lucht spel worden reeds om half twee
verwacht.

Bij te slecht weer . . . .

Bij te slecht weer zal om 2 uur 's mid
dags de zware klok van de St. Petrus
kerk luiden, ten teken dat de processie 
niet uit zal trekken. In dat geval is er
om 5 uur een Plechtig Lof met predi
catie in de St. Petrusl,cerk.

te serenade, werden aan beide heren
van verschillende zijden prachtige ca
deaux aangeboden, welke ogenschijnlijk
zeer in de smaak vielen. 
Een orkest en een humorist zorgden
het verdere deel van de avond voor 
de vrolijke noot, terwijl ook m de eigen 
kring veel geestigheid gespuid werd.
Alles bijeen een zeer geslaagde avond.

VERKEERS-ONGEV ALLEN.
Bij het oversteken van de Nieuwe Weg,
werd de 63-jarige wielrijder Th. v. d.
Langenberg, uit de Nieuwstraat, Zater
dag door een passerende luxe auto ge
grepen en tegen de grond gesmakt.
De gevolgen waren gelukkig niet zo
ernstig, als ze zich aanvankelijk lieten
aanzien. Met een paar dagen verpleging 
in het St. Lidwina-Ziekenhuis geraakte 
v. d. L. ze al weer te boven.

-o-

Dinsdag j.l. deed zich bij St. Charles 
een zelfde ongeval voor. Een 81-jarige 
frater van Huize Steenwijk uit Vught 
wèrd bij het oversteken van de Rijks
weg eveneens aangereden door een luxe 
auto, waarvan de bestuurder door uit 
alle macht te remmen het ergste voor
kwam. 
Na verzorging van de opgelopen hoofd
wonden kon de frater in zeer bevredi
gende toestand alweer naar huis ver- • 
voerd worden. 

TER A TIENTJE 1 
Met ingang van Maandag 21 Mei a.s. 
zal de aan het St. Liduina-Ziekenhuis 
verbonden poli-kliniek in gebruik worden 
genomen. 
Specialisten verwijzen wij naar de in dit 
blad geplaatste advertentie. 

De K.A.B. in de H. BLOEDPROCESSIE. 
De K.A.B. afd. Boxtel, rekent a.s. Zon
dag bij de deelname aan de H. Bloed
processie op een massale deelname door 
de leden., De opstelling geschiedt uiter
lijk kwart voor vier op de Bosscheweg. 
Men ZOCRe op tijd aanwezig te zijn eq 
m'en lette op het afdelingsvaandel en 
het nummer 11. 
Er dient nog te worden opgemerkt, dat 
ook de K.A.V. onder dit nummer loopt. 

MODERNISERING. 
Stijlvol domineert thans in de Station
straat de verbouwde winkel van F. P. 
van Langen. 
De gevel heeft door het soliede luifel
plat met de getorste draagijzers een 
oud-hollands cachet. In het ijzeren bo
genspel in de bovenvitrine geeft het 
kathedraalglas bij kunstlicht een diffuus 
lichteffect. 
De etalage heeft met haar bogenverde
ling en gekapiteelde kolommen een con
structief ornamentaal aanzien. Er gaat 
een bijzondere aantrekkingskracht van
uit. Het interieur van de winkel, dat 
evenals de etalage-constructie geheel 
in blank eikenhout is uitgevoerd, is met 
de effectief ingebouwde etaleerkasten 
zeer practisch als verkoopruimte inge
richt. 
De winkelstand van Boxtel is door deze 
modernisering met een mooi zakenpand 
verrijkt. 
SACRAMENTS-PROCESSIE 
OP STAPELEN. 
Als het weer 't toelaat, zal, geli_jk andere 
jaren, op Donderdag 24 Mei (Sacra
mentsdag) om 10 uur een Plechtige 
Hoogmis in open lucht worden gezon
gen, waarna de Sacraments-Processie 
door de versierde lanen van het park 
zal trekken. 
De Harmonie van Huize de la Salie zal 
de processiegezangen begeleiden. 
ST. GERARDUS-BEDEVAART 
NAAR WITTEM. 
Deze bedevaart gaat dit jaar op Zondag 
3 Juni. De Boxtelse pelgrims zullen zich 
dit jaar officieel aansluiten bij de grote 
bedevaart van 's-Hertogenbosch en Om-

• streken.
Pelgrimskaarten, die volledig recht ge
ven op de busreis, deelneming aan de 
plechtigheden, pelgrimsboekje, enz. zijn 
voor Boxtel uitsluitend verkrijgbaar bij
M. van Schijndel-v. d. Louw, Clarissen
straat 27, tot uiterlijk 25 Mei.
Alle verdere inlichtingen aan boven
staand adres. Zie affiches. 
PROPAGANDA-AVOND 
AQUARIUM-LIEFHEBBERS. 
Voor de Boxtelse aquarium-liefhebbers 
werd vorige week in de zaal van de heer 
H. van Rooy een goed geslaagde propa
ganda-avond gehouden.
Nadat de Heer A. Nooren de aanwe
zigen had verwelkomd, werd het woord 
verleend aan het hoofdbestuurslid van 
de Nederlandse Bond, de heer v .d.
Steeg, die een zeer interessante lezing 
hield over de verschillende vissoorten, 
planten enz., terwijl hij daarnaast met 
lichtbeelden iedereen een duidelijk beeld 
gaf van het inrichten en het verzorgen
van een aquarium. 
Besloten werd om in Boxtel een aqua
rium-vereniging op te richten, waarvoor 
zich bereids een 13-tal personen opga
ven. Er is inmiddels een oprichtings-be
stuur gevormd om de gemaakte plannen 
verder uit te werken.

GIFTEN VOOR 
MARIA-BUURTKAPEL. 

3e Verantwooring: 
Steenjesverkoop 
Van N.N. om van de pokken 

bevrijd te blijven 
Idem 
Idem 
Collecte op afschiedsfeest 

der firma Hertzberger 
Van N.N. 
Mevr. N.N. voor 't beeld 
Mej. N.N. voor 't beeld 
Van N.N. 

Totaal 
Vorig bedrag 

f 0,75 

" 2,50 

" 1,50 

" 0,80 

,, 25,
,, 1,
" 2,50 

Il 
1,-

11 
1,-

f 36,05 
" 47,90 

Totaal / 83,95 

Het comité betuigt zijn hartelijke dank 
aan de milde gevers. Wie helpt er thans 
mee de f 1()0,-' vol te maken? 

Burgerlijke Stand 
der Gemeente Boxtel 
8 MEI tot en met 14 MEI 1951. 

GEBOREN: Johannes H. zoon van • W. 
M. J. Schellen en van A. Merks, Bos
eind 16 - Maria C. dochter v. G. J. v. 
d. Laar en van A. C. van der Horst,
Stationstraat 25 - Francisca M. H. Th. 
dochter van A. J. M. Strik en van J.
M. Jansen, Eindhweg 39 - Annelies 1.
dochter van P. G. Fohr en van 1. A. 
Schippers, v. Rijckevorselstr. 2 - Jo
hannes W. L. zoon van A. v. Domme
len en van B. C. J. v. d. Broek, Molen
str. 67 - Norbertus J. C. M. zoon van 
A. C. Marchand en van M. A. W. van
Dijck, Parallelweg Z. Salonwagen 16. 
ONDERTROUWD: Johan van Gerven 
en Maria Wijnhoven - Cornelis van de 
Laak en Adriana Michielsen - Ludo
vicus van den Broek en Johanna Hob
belen - Adrianus Pennings en Cornelia 
Bekers. 
GEHUWD: Cornelus van Kempen en
Antonia van de Pas - Johan van de
Meulengraaf en Petronella Geerts -
Adrianus de Vroom en Adriana Dan
kers - Jan Josephus van de Vries en 
Maria Verheijen - Josef Smit en Wil-_ 
helmina Huijberts - Johannes Raaij
makers en Oda Pennings.
Ç)VERLEDl?N: Hendrikus Dieden, oud
80 jaren, Duinendaal 12. 

"St. Lucas" op hoog mveau 
De Schildersschool St. Lucas heeft met 
haar tentoonstelling gedurende de Pink
sterdagen veel belangstellenden getrok
ken. Voor directeur en leraren moet dit 
een grote voldoening zijn geweest. 
Het tentoongestelde gaf een zuiver. beeld 
van de grondige vakopleiding, zoals die 
hier wordt gegeven. 
Men kon het de bezoekers-vaklieden 
aanzien, dat zij de prima staaltjes vak
kundig werk met critisch genoegen be-
oordeelden. 
Geen onderdeel van het schilderkunstige 
ambacht of het wordt dan ook met de 
grootste zorg aangeleerd. Zelfs wordt 
aan de vanouds geliefde "kunst van de 
huisschilder", het marmeren en hout
kleuren nog alle aandacht besteed. 
Het schilderen van letter in haar meest 
omamentale schoonheid en toepassing 
is een der belangrijkste onderdelen van 
het schoolbestek. 
De lessen der kunstgeschiedenis kwamen 
op deze tentoonstelling eveneens in alle 
verscheidenheid uitgewerkt naar voren, 
waarmee wordt bewezen dat stijlkennis 
terdege wordt ontwikkeld. 
Het decoratieve schilderwerk gaf een 
indruk van de ontwikkelende fantasie en 
van de krachten, die met verdere studie 
in die richting van betekenis zullen wor
den. 
Deze tentoonstelling, die de kunst van 
het ambacht tot in onderdelen weergaf, 
heeft een hoogtepunt in de vele ont
werpen van reclamekunst. Hierin wordt 
weergegeven hoe de schildersschool de 
kunst der uitwerking van opdrachten 
reeds tot een hoog niveau in haar leer
lingen heeft gevestigd. Een niveau dat 
door de verdere ontwikkeling van de 
jeugdige meester-schilders de naam der 
school zal verbreiden. 
Dit is de enige pretentie, die de leiding 
der Schildersschool St. Lucas heeft ge
had bij het arrangement van deze ten
toonstelling. 

Jaarvergadering 

Dr. Hoeksvereniging 
In feite heeft het geen zin dat de Dr. 
Hoeksvereniging, afd. van het Wit-Gele 
Kruis iaarlijks een ledenvergadering uit
schrijft. Uit de slechte opkomst blijkt 
telkenjare, dat 1de leden zich toch niet
voor het verslag over het werk der ver
eniging interesseren. 
De voorzitter, dokter Hoek, na diverse 
personen en instanties gedankt te hebben 
voor toewijding en verleende steun, 
meende noodzakelijk enige punten naar 
voren te moeten brengen, waarmede in 
de toekomst door de leden rekening 
dient te worden gehouden. 
Hij moest uit de feiten de gevolgtrek
king maken dat na een 42-jarig bestaan 
aan de vereniging de betekenis ervan 
nog niet tot ons volk was doorgedron
gen. Dat de vereniging voor iedereen 

werkt schijnt nog niet voldoende be
grepen te worden. 
De contributie zal noodzakelijk verhoogd 
moeten worden als het ledental n1et 
stijgt. Het komt nog voor dat men van 
de voordelen en diensten der vereniging 
gebruik wil maken terwijl er nooit aan 
gedacht werd lid te worden. Doch heeft 
men zieken dan kennen ze de weg. 
Een sterk staaltje hieromtrent gaf de 
voorzitter. 
En nóg sterker illustreerde hij de menta
liteit met het verhaal hoe de wijkzuster 
twee-en-een half jaar dagelijks de zie
ke moeder kwam verplegen en toen ëe 
verpleegde was overleden kwam een 
kort dankbriefje binnen met de mede
deling, dat de familie nu het li<lm;iat
schap opzegde. 
Meermalen komt het voor dat aanmel
dingen binnen komen als hulp onmid
dellijk nodig is. 
Ook de ervaringen met de beschikbaar
stelling van verplegingsartikelen waren 
alles behalve fraai. 
Niet alleen worden ze vervuild en ver
waarloosd terugbezorgd, meermalen ge
beurd het dat ze slechts met veel moeite 
en onder dreigementen met politie be
moeiing moesten worden teruggevor
derd. 
Een en ander heeft tot gevolg, dat het 
bestuur moest besluiten in den vervol
ge staangeld te heffen, hetwelk ofwel 
na inlevering wordt terugbetaald, of
wel zal worden gebruikt voor herstel
ling. 
Overigens zal tijd voor afhalen en terug
bezorging worden bepaald. 
Nadat de voorzitter zijn mededelingen 
had gedaan - om de teleurstellende 
ervaringen eens onder de publieke aan
dacht te brengen - werden de jaarver
slagen van secretaris en administrateur 
behandeld. 
Wij zullen hierop, en ook op hetgeen 
in het vervolg van deze door slechts 
elf leden bezochte vergadering werd be
handeld, nader terugkomen, mede met de 
bedoeling de voor onze bevolking zo 
nuttige sociaal-charitatieve vereniging 
meer onder de aandacht te brengen. 

Agenda 
Wij roepen al de medewerkers van Box
tels Orkest Vereniging, Koor St. Petrus 
en Cecilia, en R.K. Boxtels Gemengd 
Koor op, voor het door hen te geven 
liefdadigheidsconcert dat Maandag 21 
Mei te 8 uur in de Ark zal worden 
gegeven. (Herhaling Pinksterprogram). 

R.K. BOERINNENBOND: De repeti
ties, die volgens afspraak a.s. Woens
dag gehouden zouden worden, zijn nu 
verschoven naar a.s. Maandag (21 Mei). 

JAARVERGADERING: R.K. Boerinnen
bond op Donderdag 24 Mei a.s. Voor 
de bijzonderheden raadplege men de 
advertentie in dit blad. 

H. Bloedprocessie geen kijkspel
Indrukwekkende getuigenis van ons geloof! 

OMMEGANG IN HET TEKEN VAN teelt", volgens des dichters woord. 
HET H. JAAR. De deelnemers zouden in deze processie 

Ofschoon het geheel te goeder trouw de regel "Niet ik leef, maar Christus 
gebeurt, wordt door vele mensen nog leeft in mij" moeten huldigen om een 
altijd de ernstige fout gemaakt om de V.V.V.-show te vermijden en de eucha
lufsterrijke Boxtelse H. Bloedprocessie ristische geest darentegen zo hoog mo
enkel als een bezienswaardigheid te gelijk op te voeren. 
beschouwen en het godsdienstige karak-
ter op grove wijze te verwaarlc;>zen. GEEN APOSTOLAAT 
In dit licht bezien was het heel nuttig - KLEINE OPOFFERINGEN.
om j.l. Dinsdagavond in De Ark een Na deze boeiende lezing en de bezie-
verdiepingsavond te houden voor de lende waarschuwing van Pater de Ko-
medewerkers aan de H. Bloedprocessie, ning, gaf Pater Theodoor Beyer, Ass., 
die uit veler mond de waarschuwing de onverwoestbare i_jveraar voor deze 
vernamen van de ommegang geen kijk- processie, enkele practische wenken, die 
spel te maken, doch een zuiver door- ook allemaal de richting uitgingen van 
leefde devotievolle eredienst. Een ge- méér stichting en devotie. 
loofsgetuigenis, die dit keer in het te- Pater Theodoor verzocht de deelnemers 
ken van het H. Jaar is geplaatst door zich toch vooral een godsdienstige over-
de intenties daarvan over te nemen en tuiging eigen te maken en het werk te 
deze in de aandacht van deelnemers en beschouwen als een gezamenlijk apos-
kijkers aan te bevelen. tolaat. 

Met kleine opofferingen als niet rond
kijken, niet praten, ordelijk lopen en een 
voortdurend waardige houding (om er 
slechts een paar te noemen) zou de 
processie veel aan schoonheid en uit
drukkingskracht kunnen winnen. 

GEEN V.V.V. SHOW. 
Pater A. de Koning, die als de meest 
deskundige in de historie van het H. 
Bloed 'n zeer boeiende en verhelderen
de vo�rdracht hield1 over de geschiedenis 
van de H. Bloeddoeken en de persoon 
van Eligius van den Aker, gaf in zijn 
inleiding enkele zeer behartenswaardige 
wenken. Hij wees erop, dat vooral de 
deelnemers van de processie ervan over
tuigd moeten zijn, dat de waarde van 
de fraai gecostumeerde stoet dieper zit 
dan de bevrediging van op weelderige 
kleuren beluste kijkers. Hij duidde de 
deelnemers er op, dat ze meeliepen als 
de verrezen getuigen van het Boxtelse 
eucharistische wonder en dat men zich 
op dat moment diende te beschouwen 
als dienaar in de hofhouding van Chris
tus in het H. Sacrament. 
Gelijk St. Jan, zouden zij Zijn voorlo
pers moeten zijn om de mensen te wij
zen op Hem, in de dominerende litur
gischegroep. Zij zouden het volk duide
lijk moeten maken, dat men, om uit het 
moeras van verstoffelijking te geraken, 
terug moet naar het H. Sacrament des • 
Altaars, ,,dat helden kweekt en maagden 

BROEDERSCHAP 
VAN HET H. BLOED. 
De directeur van het H. Bloed, kapelaan 
Verhagen, onderstreepte het gesprokene 
nog eens in de stellige verwachting, dat 
eenieder zich Zondag overtuigd zal to
nen van de grote godsdienstige waarde 
der H. Bloedprocessie. 
Hij spoorde de aanwezigen tenslotte 
nog aan om als vaste medewerkers van 
de jaarlijkse ommegang, lid te worden 
van de Broederschap welke aan
sporing hij, over hun hoofden heen, 
ook richtte tot al degenen, die a.s. Zon
dag bij de processie op enigerlei wijze 
hun oprechte godsdienstzin zullen tonen. 
Met de vertoning van een serie lichtbeel
den kwam het einde van deze verdie
pingsavond, die naar we hopen en ver
wachten een succesvolle bijdrage is ge
weest in de verbreiding van de luister 
der H. Bloedprocessie. 



Brabants land en volk, in kleur en leven 
DE "OVERTREK". 

De traditie om een nieuwe buurtbewo
ner met have en gó� over te huizen, 
de z.g. ,,overtrek", was In vroeger, jarèn 
een belangrijke burenplicht, waaraan 
derhalve nog lang is vastgehouden. 
De boer, die van woning wilde ver
anderen, ging gewoonlijk een dag of 
wat tevoren "buren maken", waarbij hij 
dan en passant hulp vroeg voor de op 
handen zijnde verhuizing. Deze werd 
hem even spontaan gegeven als beloofd, 
want al vroeg trok men er de gevraag
de dag met paarden en karren op uit 
om de nieuwe buren een feestelijke 
,,overtrek" te bezorgen. 
Wanneer men in de oude boerderij al
les had opgeladen, vertrok de bonte 
karavaan van mannen, vrouwen en kin
deren, paarden, koeien, geiten, schapen, 
varkens en kippen, landbouwgereed
schap en huisraad. 
De eerste kar was overhuifd en mooi 
versierd met mastengroen en veelkleu
rige papieren rooskes, die de' ,,durskes" 
op de vorige avonden met vaardige hand 
gemaakt hadden. Dit noemde men dan 
de "schon kaar", de kar voor de nieu
we buurtbewoners, die - gezeten op 
de biezenmattenstoelen en de zachte 
rood of blauw geruite kussens - de 
karavaan leidden. De tweede kar was 
soms ook nog versierd ,en wel als de 
ouders van de nieuwe buurtbewoners 
meetrokken. De paarden droegen bij 
deze gelegenheid allemaal hun beste 
tuig met veel bellekes en bloemkes er
aan. 
Zo geraakte de lucht vol van het ge
dokker der karren, het gerinkel der 
haambellen, het vrolijke gepraat en ge
zang van de helpers en helpsters en het 
gehinnik, het geloei, het geblèr, het ge
mekker ,het geknor en het gekakel van 
de dieren, die aan het eind van de stoet 
aan de hand werden meegevoerd of 
voortgedreven. 
Af en toe, als men op de "schon kaar" 
stil liet houden bij de enkele herbergen 
die men onderweg passeerde, viel het 
geluid even stil. Dan .dronken dorstige 
kelen het schuimende en parelende bier, 
dat nieuwe werklust gaf. Bij de nieuwe 
boerderij aangekomen, werd er dan ook 
met man en macht gewerkt aan het af
laden van het materiaal en het voorlo
pige inruimen van de woning. Als men 
daarmee klaar gekomen was, beleefde 
de "overtrek" zijn feestelijk hoogtepunt. 
Overal schuimde het koele bier dan 
weer in de glazen en weerklonk het 
ene vrolijke lied na het andere. Eerst 
laat in de avond keerden de verhuizers 
dan pas huiswaarts, waarbij dan wel eens 

Parochie=Retraite 
St. Petrus 

WACHTEN. 
Wachten is vervelend. Duurt lang. 
Wachten aan de deur, wachten aan de 
telefoon, wachten...... op centen. Alle 
wachten verveeld. 
Ja, de bewoners aan de andere kant van 
de Rijksweg, hebben lang moeten wach
ten op hun retraite. Doch we komen 
nu twee weken naar 't St. Paulus-Jeugd
huis, Nieuwstraat. Daarom: we nodigen 
U allen uit, om de retraite van uw wijk 
mee te maken. Vooral, ...... laat 0. L. 
Heer niet wachten. Hij vindt dat ook 
erg. Hij staat nu klaar om U de ge
nade van de Parochie-Retraite aan te 
bieden. 
De aanhouder wint. U kent ons al. We 
zijn bij U geweest. We hebben met U 
gepraat. We hebben U uitgenodigd om 
de retraite bij te wonen. 
En nu waren er, die zeiden: ,,we zullen 
wel 's zien". Dat is 't bekende doekje 
voor 't bloeden. De echte reden begrij
pen wé wel, al dacht U van niet. We 
zijn geen kind meer, we gingen teveel 
met grote mensen om! Anderen beloof
den te komen, en doen 't misschien niet. 
Beloven en doen is twee. 
Nou, doe dan wat je beloofde. Kom 
naar de Retraite, nu U de uitnodigings
kaart ontving. Ik schrijf dit niet om je 
boos te maken, maar omdat er een 
spreekwoord is: De aanhouder wint! 
Vergissingen. Zich vergissen is zeer 
menselijk. Soms erg lastig, soms lollig. 
Er komen soms mensen naar de retraite
oefeningen, die pas later aan de beurt 
zijn. Ze hebben zich vergist. 
Dat is niet erg. Laat ze maar komen. 
Want als ze soms merken, dat ze aan 
de laatste ronde niet kunnen deelnemen, 
dan nodigen we ze bij deze uit voor de 
6e groep. Als ze zich maar niet ver
gissen, door in plaats van naar het Jeugd
huis, ergens anders heen te gaan, want 
gissen geeft missen. 

Pater Monulfus. 

Pinkster:: Muziekfeesten 
Volgens programma opende Boxtels 
Harmonie het muziekfestijn van de ge
zamenlijke harmonieën en koren met een 
concert, dat geslaagd mag heten voor 
zover het de muziek betreft, doch dat 
een gedeeltelijke mislukking werd door 
het draaimolenorgel, dat de mooie ten 
gehore gebrachte nummers hinderlijk 
doorkruiste. 
Gelukkig werd deze vermakelijkheid 
Zondagavond, toen de B.O.V. concer
teerde, tijdelijk stil gelegd, zodat de 
luisteraars hun volle aandacht konden 
schenken aan de uitvoerende vereniging, 
die zich dan ook uitstekend van haar 
taak kweet. 
De zangverenigingen zongen hun beste 
liederen en vormden een welkome af
wisseling in de vele instrumentale uit
voeringen, die men drie avonden te ho
ren kreeg. Wie het beste zong, laten we 
gaarne beoordelen door het publiek, dat 
zich de moeite getroost had om te ko
men luisteren. 
Wel kunnen wij ervan getuigen, dat 
samenwerking heel wat vermag, want de 
uitvoering van koren en orkest werd een 
groot succes. 

met reden gezongen mocht worden: 
"Een karretfe, dat langs de zandweg 
reed; de maait scheen helder p� weg 
was breed; de voerman lei te 'rusten; 
ik wed dat het zelf zijn weg wel vindt; 
ik wens je. wel thuis mijn v,rind, mijn 
vrind, ik wens je wel thuis mijn vrind!" 
Het gebeurde ook vaak ,dat er voor 
de vrouwen en de meisjes een aparte 

•·avond gegeven werd, wat men dan de
,,mèskes-spinning" noemde.
Voor de geboden hulp werd door de
buren geen geld gevraagd, deze werd
verleend op basis van wederkerigheid.

HULP IN NOODGEVALLEN. 
Tot de ongeschreven wetten varn buren
hulp behoorde ook de steun, te verle
nen bij gezinsrampen als dood, ziekte 
of brand. Bij de dood of ziekte van de 
vrouw gold het als een vanzelfsprekend
heid, dat de buurvrouwen voorlopig ook 
de zorg voor het getroffen gezin op zich 
namen, terwijl bij het sterven of het 
ziek worden van de boer, de naburige 
landbouwers om beurten de belangen 
van de gedupeerde buren behartigden. 
Toen het verzekeringswezen nog maar 
pas functionneerde en het brandgevaar 
aanzienlijk groter was, werd ook bij ern
stige brandschade de helpende hand ge
boden, al werd die uit eergierigheid dik
wijls genegeerd. Met geregelde inzame
lingen verschafte men de gedesillusio
neerde boer weer het allernoodzakelijk
ste om op gang te komen, terwijl men 
moeder de vrouw ook graag het een 
en ander toestopte. De ambachtslieden 
uit de plaats zegden ook gaarne een 
paar dagen gratis arbeid toe om de boer 
een (primitief) dak boven het hoofd te 
bezorgen. 
Bij veerampen was het medeleven van de 
buurt ook nog wel zó sterk, dat, wan
neer het een arm keuterboertje gold, 
prompt een burencollecte werd gehou
den om in de schade zover mogelijk 
tegemoet te komen. Deze en andere 
uitingen van een gezonde gemeenschaps
geest trof men toendertijd veel aan als 
de meest logische vormen van naasten
liefde. Dit sociale element i� met het 
treffen van de vele sociale voorzienin
gen allengs uit het buurtschapsleven 
verdwenen, hoe jammer dat ook is. Een 
bekende Brabantse sociale voorwerker 
zei immers pas geleden nog, dat de tot 
in de perfectie geregelde sociale voor
zieningen enkel verstarrend kunnen 
werken voor de spontane naastenliefde. 
Dit zij vooral voor de bewoners van het 
platteland een aansporing altijd oog te 
hebben voor de moeilijkheden van de 
behoeftige evenaaste, ook nog in 1951 ! 

Harmonie De La Salie opende op 2e 
Pinksterdag de instrumentale vertolkin
gen en begon met een pittige mars een 
gelukkig gekozen en goed uitgevoerd 
programma. Frater -Ragotiano kan er 
met tevredenheid op terug zien. 
Om 5 uur concerteerde Fanfare St. 
Lambertus uit Gemonde en dit werd een 
alleszins te roemen uitvoering. De num
mers zaten er goed in en het is geen 
wonder, dat Piet Lustenhot.iwer dit corps 
waardig keurde om op de 26e dezer 
voor de K.R.O.-microfoon op te treden. 
Wij wensen de Heer Jos. v. d. Braak en 
zijn mannen dan ook heel veel succes 
daarmee. 
Boxtels Harmonie, die Zaterdag reeds 
een volledig programma verzorgde, had 
schijnbaar nog meer in petto voor de 
muziekliefhebbers en liet ook op de 
avond van 2e Pinksterdag nog een con
cert horen, dat in één woord "subliem" 
te noemen was. 
Tot slot kon men nog genieten van de 
muziek, waarop de R.K Gildenbonds
harmonie ons vergastte. In dit sluitings
concert zette ook de "Bonds" het beste 
beentje voor en toonde zich speciaal 
na de pauze goed op dreef. Het meest 
konden wij echter nog genieten van de 
slotmars "Unter der Frühlingssonne", 
want het lentezonnetje had tijdens de 
muziekfeesten jammer genoeg verstek 
laten gaan. Men had flink genoten, 
maar verkleumd zochten de luisteraars 
niettemin graag een warm oord op. 

Missie= Thuisfront 
Voor de Missie van de Paters 

Assumptionisten. 
Op de Zilveren Bruiloft van H. Dolle
voet-v. d. Elzen, Eindhovenseweg 41, 
ging de kleine Frans rond en haalde 
f 12,- op voor de Missie van de Paters 
Assumptionisten. 

Opgehaald voor de Boxtelse Missle
naaikring op de bruiloft van v. d. Pas
v. Kempen f 15,58. 

Muziek-Experiment met 
Doofstommen 

Op een concert van Brabants Orkest in 
Den Bosch waren een aantal doofstom
me kinderen aanwezig uit St. Michiels
gestel. Het gezelschap was met opzet 
gevarieerd samengesteld. Enkele hadden 
nog gehoorresten, enkele hadden een 
grondige training in vibratievoelen, an
dere zo goed als geen. De kinderen, die 
training hadden gehad, hebben de mu
ziek minstens zo goed kunnen volgen als 
de kinderen met gehoorresten. 
De kinderen, die geen training hadden 
gehad volgden wel iets, maar konden 
het niet duiden. 
De conclusie was dat totaal' dove kinde
ren, mits goed getraind in vibratievoe
len, zeker voor 2/3 de muziek volgen 
en er ook de gevoelswaarde van over
nemen. Op de vraag welke muziek ze 
het mooiste gevonden hadden, stond de 
Zevende Symphonie van Beethoven voor
op. Daarna kwam de Watermusic van 
Händel. Van de pianoconcerten hadden 
ze alleen sterke passages kunnen volgen. 
Het ligt in de bedoeling deze experimen
ten in de toekomst te herhalen. 

Zondagsdienst der Artsen 
uit■luitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 20 MEI 

Dokter v. Groeningen 
Statlon■traat 30 Tel. 414 

SPORT-NIEUWS 

R.K.S.V. ,,0.D.C.". 
Promotie res. 3e klas K.N.V.B.: 

O.D.C. 2-Internos 2 6-3.
Reeds in de eerste minuut glipte Van 
Munster pijlsnel door de Internos-ver
dediging en het was 1-0. 
De Internos spelers lieten zich hierdoor 
geenszins ontmoedigen en nauwelijks 
een kwartier later, wees het scorings
bord 1-2 aan, waarbij jammer genoeg 
de ODC-verdediging niet vrij uitging. 
Beide elftallen speelden snel en de strijd 
bleef boeien. 
Bij een ODC-aanval plaatste J. Peynen
burg hoog voor het Internos-doel, de 
Internos-doelinan vergat de bal te onder
scheppen en A. Peynenburg kon kalm 
inkoppen 2-2. Een derde doelpunt 
werd op protest van een van de neu
trale grensrechters geannuleerd. 
Dit betekende echter maar uitstel van 
excecutie, want nauwelijks was weer be
gonnen of Van Munster gaf, toen de 
Internos-verdediging een hoge voorzet 
niet kon onderscheppen, zijn elftal de lei
ding. Met deze stand werd de tweede 
helft begonnen en de overwinning kwam 
al gauw in zicht, toen A. Peynenburg 
van rechts naar binnen kwam gezwenkt 
en met de linkervoet de Internos-doel
man kansloos passeerde. 4-2. Van toen 
af was het Internos wat de klok sloeg. 
W cl wist de ODC-verdediging enige 
tijd stand te houden, maar moest ten
slotte zwichten voor een kopbal van de 
centervoor. 4-3. Alles was toen nog 
mogelijk, en het signaal stond voor 
ODC in het geheel niet op veilig. Ten
minste op dat moment niet, maar toen 
Van Munster tweemaal door de Inter
nos-verdediging vloog en even zoveel 
doelpunten liet aantekenen, was het pleit 
beslecht: 6-3. 
A.s. Zaterdag om zes uur wordt ge
speeld:

DONGEN 2-ODC 2. 
Indien de ODC-ers deze wedstrijd win
nen, is de promotie een feit. 
De stand is thans: 
Brabantia 3 3 2 4 
O.O.C. 2 3 2 1 4 
Dongen 2 3 2 2 
Intemos 2 3 2 2 

0.D.C.-JUNIOREN.
Programma voor deze week:
Zaterdag: 4 uur: Wilhelmina 13-ODC

10. 
3 uur: Schijndel 8-ODC 9. 
3 uur: ODC 12-BVV 17. 

Zondag: 12 uur: 
ODC 5-Rhode 4. 
ODC 7-Deuteren 3. 
ODC 6-R.KJ.V.V. 5. 

Zoals reeds eerder werd medegedeeld, 
organiseert ODC op Zondag 27 Mei 
weer een jeugdtournooi. De gunstige 
ligging van Boxtel is weer oorzaak dat 
uit alle delen van Brabant elftallen ver
tegenwoordigd zijn, waaronder weer 3 
van eerste klas verenigingen t.w. BVV, 
Eindhoven en RBC. 
De overige deelnemers zijn: Internos, 
TOP, RKC, WSC en ODC. 
Als prijzen worden twee bekers beschik
baar gesteld, waarvan een geschonken 
door de Supportersvereniging van ODC. 
Het tournooi van Zwaluw, waaraan 
ODC 5 zou deelnemen werd uitgesteld. 

K.S.V. ,,BOXTEL". 6 ,Mei, . 
Terwijl het eerste elftal weer eens eef. D.E. Mevr. V�rhoeven v.m. 6-1', 3-'-6,,
gedwongen rustdag kreeg toegewezen, 1'""'9, . 
boekten de reserves en het vierde elftal D.�;' J!. ·de Ro�j v.m. 4-6, 3-6.
op 2e Pinksterdag goede successen. H 1: A V h 2 6 2 6 Beide ploegen wonnen met 5-2, resp. • • • • e.r oeffn v.m. - 1 - • 

van Zaltbommel 2 en V.O.W. 2, H.8,r Q; � ... d. Schoot v.m. 0-6, 2-6.
�o--. DJ]. Mevr,· Verhoeven en E. de Rooij

Voor a.s. Zondag is ei)kel vastgeste.ld: v.m. 7'-5, 4-6, 0-6-
Boxtel 4- ,Avesteyn 31 12 uur. , . G.Q, Mevr: ;Verhq,ven en C. v. d.• ·Schoot v;m: 't-6, 1-6.

HOCKEY-CLUB "M.E.P." 
PINK$TE�-TOURNOOI 1951. 

Beker-winnaars 
Dames: Venlo Girls, Venlo. 
Heren: Keep Fit, Oss. 

Zo behoort dan het Pinkster-toumooi 
1951 van Hockey-club "M.E.P." weer tot 
het verleden. Ofschoon niet begunstigd 
door het buitengewoon mooie weer van 
andere jaren, mag men toch· tevreden 
zijn en kan men zelfs zeggen dat het 
tournooi goed geslaagd is. 
Bij de Dames-afdeling kwamen in de 
finale tenslotte Weert en Venlo Gids 
tegen elkaar uit. Hierbij konden de 
Venlo-Gids hun technische hockey-kwa
liteiten weer eens ten volle ontplooien 
en moest Weert met een 4-0 neder
laag genoegen nemen, niet eens in staat 
zijnde een tegenpunt te scoren. Venlo 
Girls bereikte ongeslagen de finale of
schoon de wedstrijd tegen Push uit Bre
da toch heus niet gemakkelijk kon wor
den gewonnen. Maar tenslotte zegevier
de de sterkste verdiend met 1-0. 
In de heren-afdeling bereikten Keep Fit 
en Hoco de finale. 
In de finale-wedstrijd tussen deze beide 
ploegen bleek Keep Fit toch wel wat 
meer wedstrijd-routine en technische 
vaardigheid te bezitten dan Hoco, zo
dat de mannen uit Oss deze wedstrijd 
met een ruime 3-0 zege wisten te be
eindigen. Dat de finale in de afdeling 
B. niet zo gemakkelijk te bereiken was,
moge blijken uit het feit, dat in deze
afdeling zowel Hoco als Mep 1 evenveel
punten hadden kunnen verzamelen uit
de gespeelde wedstrijden terwijl tevens
het doelgemiddelde gelijk was. Door 
loting moest volgens het reglement wor
den vastgesteld wie de finalist zou zijn
in afdeling B. en hierbij was Hoco het
fortuinlijkste.
's Avonds vond te 8 uur in Hotel Riche 
onder een toepasselijke speech van de 
voorzitter de prijs-uitreiking plaats en 
overhandigde de geestelijke advieseur 
overhandigde de geestelijke adviseur 
elftallen de prijzen. Hierna volgde nog 
een gezellig samenzijn, waarmede tevens 
het hockey-toumooi 1951 werd besloten. 

TENNIS-UITSLAGEN. 
W edstijden van RB Il. 
Zoals we vorige week beloofden komen 
we vandaag terug op de prestaties van 
RB 2. 
In de wedstrijd van 3 Mei ontglipte 
RB 2 op het nippertje de kans op een 
geHjk spel. Dit verlies bleek echter 
slechts een voorspel te zijn op de wed
strijden van 6 Mei, de dag waarop men 
- volgens onze mening - de toekom

. stige kampioen o pbezoek kreeg. De
Veghelnaren hebben op overtuigende
wijze hun meerderheid uitgedrukt, maar
niet voor niets hebben zij een A-speler
in hun midden!
De uitslagen zijn: 
3 Mei. 
D.E. Mevr. Verhoeven v.m. 6-2, 3-6,

6-2.
D.E. E. de Rooij v.m. 1-6, 2-6.
H.E. A. Verhoeven v.m. 6-4,6-4.
H.E. G . .  d. Schoot v.m. 6-1, 6-3.
D.D. Mevr. Verhoeven en E. de Rooij

v.m. 6-4, 6-3.
G.O. E. de Rooij en A. Verhoeven v.m. 

6-4, 5-7, 3-6. 
G.O. Mevr. Verhoeven en G. v. d. 

Schoot v.m. 6-3, 5-7, 2-6. 
H.O. Verhoeven en v. d. Schoot v.m. 

6-8, 6-1, 6-3.

G.D. A. v. Etten en F. v. d. Ligt v.m' 2-6, 7-5, 7-9, ' 
H.D. A. Verhoeven: en, F. v. d. Ligt

v.m. �11, t-6 . . :
Standenlijst RB I: 
RB I 4 3-1-,-7 
Zaltb. TV • 3 :2 1 4 
Bergoss III 4 1 2 3 
Hartog III 3 3 

;22.:.:.10 
13-1·'1
1�16 
5-19

Standenlijst RB Il. 
De Pettelaer II 4 3 1 6 17�15' 

Ever Ready 3 3 -
BTC 3 1 
RB II 4 -
Op Zondag 20 Mei a.s. 
wedstrijden gespeeld. 

6 22-2 
2 2 1o--t4 
4 7-25
worden geen 

* Al zijn de feestdagen, die ons alle
maal enkele extra rusturen verschaften,
al weer voorbij, de hoogtijdagen zijn
nog niet uit de wereld. Zondag a.s. is
het bijv. Drievuldigheids-Zondag, dus
de dag van het H .Bloed. Voor de ze
ven-en-twintigste maal viert Boxtel dan
de terugkeer van een der H. • Bloeddoe
ken. Daarom steken we ook voor de
zeven-en-twintigste maal de vlaggen
uit, de H. Eucharistie ter ere. * We
bergen ze daarna niet al te nauwkeurig
op, want in het begin van de volgende
maand moeten ze toch weer uit de kam
fer, als de H. Hartparochie het gouden •
bestaansfeest viert en Boxtel dus ook
weer op haar Paasbest dient te zijn.
* De Boxtelse winkeliers doen het on
dertussen weer best: De verkoopactie 
werd wegens enorm succes tot en met
morgen verlengd. Houdt de soda-badjes
dus nog maar gereed, want de begeer•
de bonnetjes met de rode letters zijn er
nog niet allemaal uit! * ,,Er zit muziek
in", konden we op de Pinksterdagen
zeggen als we de Houtwerf naderden.
Jammer dat men bij tijd en wijle niet
wist wat men hoorde óf concert óf
kermis. De combinatie was gewaagd,
om het zacht te zeggen. * Maar de
goede bedoelingen tellen ook mee. Het
zal Zaterdag ook wel niet zo kwaad be
doeld zijn, toen men bij het afscheids
feest van de fa. Hertzberger de Gilden
bondsharmonie op de fabrieksterreinen
loodste en men het publiek, dat op de
straat al een paar kwartier gewacht
had, geen glimp van de feestelijkheden
gunde ...... Welja, zand er over!* Om 
nog even op de H. Bloedfeesten terug 
te komen: We zullen dit jaar één per
soon missen, en wel kapelaan Damen, 
die in Tilburg de leiding heeft gekregen 
van de in quarantaine verblijvende 
• ,,contacten" der pokken-epidemie. De
oud-directeur van het H. Bloed-comité
zal zijn processie node missen, dat ver
zekeren wij U. * Nu we het woord
,,pokken" toch in de pen hebben, mo
gen wij de opnieuw gevaccineerden
wel vragen de noodzakelijke controles
niet uit het oog te verliezen en op de
vastgestelde dagen te verschijnen.
* Hoe warm het Boxtelse bloed ook
stroomt voor het Rode Kruis, de laat
ste halve liters bloed konden Woens
dag, in verband met de herinenting te
gen de pokken, niet worden afgestaan.
Maar wat in het vat is verzuurt niet,
ook Uw bloed niet, donors!

HET RODE KRWS + verzacht oorlogsleed, doch stelt
zich ten doel ook in tijd van vrede
de mensheid te dienen,

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

• • • •
: Op Zaterdag 26 Mei hopen : 

Te koop een fornuiskachel bij 
P. Smits, Selissen 9, Boxtel. R. K. Jongensschool voor MULO 

: onze lieve ouders en : 
: grootouders : 
• •

: Antonius Schellekens : 
• •
• ffi • 
• • 
: Fransisca Hosewol : 
: hun 25-jarige echtvereni-: 
: ging te herdenken. Dat: 
: God hen nog lang moge : 
! sparen is de wens van :
. . . 

: Hun dankbare kinderen : 
: en Kleinkinderen. : 
• •
: Boxtel, Rechterstaat 51. : 
. . 

••••••••••••••••••••••••••• 

ff iermede betuigen wij onze 
hartelijke dank aan de 

H.H. Geestelijken, Edelacht
bare Heer Burgemeester en 
Gemeentebestuur, Katholiek 
Thuisfront, Biddend Thuis
front, Fanfare Concordia, het 
zangkoor "Ons Genoegen", 
de Buurt, familie, vrienden en 
kennissen voor de grote blij
ken van belangstelling onder
vonden bij de terugkeer van 
onze Zoon uit de Tropen. 
Fam. L. v. Abeelen-van Esch, 

Berg B 56, Liempde. 
Te koop een toom beste big
gen. Vissers, Vorst 21a. 

Te koop: moderne praktische 
kindercomode (hang-legkast 
en aankleedtafel), breed 1.60 
m diep 55 cm f 50,-. 
Te bevragen Molenstaat 19. 
Gevonden in Boxtel actetas, 
tegen betaling advertentiekos
ten terug te bekomen, Kaste
ren B .9, Liempde. 
Te koop: een toom biggen 
en beste eetaardappelen bij 
Th. v. Krieken, Oirschotseweg 
5, Boxtel. 
Te koop: Damesrijwiel en 
Transportrijwiel, als nieuw. 
Bosscheweg 52. 
Te koop: Nachthok voor kip
pen of duiven 2,5 bij 2 meter, 
gedekt met golfplaten. Kan in 
zijn geheel geplaatst worden. 
Koks, Molenstraat 37, Boxtel. 
Alvorens U kippen of hanen 
opruimt, vraag dan eerst prijs 
bij Koks, Molenstaat 37, 
Boxtel. 

Mevr. Oliva, Deken de Wijs
straat 1, vraagt een meisje 
voor halve dagen. 

Burgakker 4 Boxtel 

Het toelatingsexamen 
zal plaats hebben op: 25 en 26 Juni 

Aanmeldingen 
Zondag 20 Mei 10 • 12 uur; Woensdag 23 Mei 7 • 8 uur n.m. 

Zaterdag 26 Mei 7.30 • 8.30 uur n.m. in het schoolgebouw 
Burgakker 4. H. H. Geertman. 

R.K. HUISHOUDSCHOOL DUINENDAAL 
Aangifte van leerlingen, 

Donderdag 24 Mei van 3-5 eo van 7-8 uur en 
Vrijdag 25 Mei van 10-12 uur aao de huishoud, 
scho<>l. 

R. K. Ziekenhuis St. Liduina te Boxtel 
Met ingang van Maandag 21 Mei a.s. zullen 
onderstaande Geneesheren e.a. spreek u ur 
houden in het St. Liduina ziekenhuis te Boxtel 
op werkdagen: 

Te koop een toom biggen bij 
Te koop een toom beste big- J. van Hal, Nergena 4.gen. J. Peijnenburg, Mijlstr. 9. 

Maandag 14.00 • 15.30 Dr. Weyers Zuigelingenbureau 
15.30 • 16 30 Dr. w�yers Kindi:rzii:kten 
17.00 • 18.00 Mevr. Linsen Zwangerenonderzoek 
9.00 • 10. JO Or Reitsma Tuberculosebureau 

13.00 • 14 30 Dr. Reitsma Tuberculosebureau 
Dinsdag 

16.00 • 17 00 Dr. Malie Huidziekten 
Te koop: Brabantse kachel, 
nikkelen uitvoering. H. Voets, 
Nieuwstraat 190. 

Gevraagd een net dagmeisje. 
Was buiten het huis, bij A. 
v. Duren-Schollen, Banketbak
kerij, Breukelsestr. 62, Boxtel. Woensdag 15.00 • 16.00 Dr. Karthaus Chirurgie 

Te koop: een dragend varken 15.00 • 16.00 Dr. Oostvogcl Keel,neus,oorziektcn 
N.L., aan telling bij Th. Wit- Te koop: een partij oude
Iox, Nergena 10. pannen bij P. v. d. Sande, Donderdag 9.00 • 11 00 Dr. v. Balen Inwendige ziekten 

Te koop een zeven maanden 
drachtige koe, 7e kalf, t.b.c.
vrije stal. P. v. Overbeek, 
Esch 112. 

Molenstraat 14. 
Vrijdag 

Te koop: een 50-tal jonge kip- Zaterdag pen, 8 weken oud. Th. v. d. 
Aker, Nieuwstaat 180b. 

14.00• 16 00 Dr. KneepkensRöntgenologie 
15.00• 16.00 Dr. Jap Tjong Oogziekten 
9.00.10.00 Dr. Deelen Schoolarts 

Het Bestuur van de St. Liduina stichting. 
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Parochie-Agenda 
P,AROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Drievuldigheids-Zondag 
20 Mei 1951. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Plech
tige Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 gel. mndst. voor 
Laurentius van Minderhout; om kwart 
voor 8 gel. jrgt. voor Petronella Hazen
berg; z.a. gel. jrgt. voor Johannes v. d. 
l<ruyssen en Hendrica de hsvr.; 9 uur 
,gel. H. Mis voor Hendrica v. Beurden
v. d. Wetering v.w. echtgenote en kin
deren; om half t t plechtige Hoogmis 
voor de levende leden v. d. Broederschap 
van het H. Bloed. 
Donderdag a.s. feestdag van Sacra
mentsdag. De HH. Missen zijn alsdan 
om half 7, half 8, half 9 en om half 11 
de Hoogmis. Op deze dag zal de Eind
hovense Processie naar Boxtel komen. 
Onder het Octaaf van Sacramentsdag 
zal het iedere avond om 7 aur Lof zijn 
met rozenhoedje. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van 3 tot half 5 en van 5 tot 8 uur bij 
de Parochiegeestelijken. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Cornelis v. d. Besselaar; z.a. gel. 
H .Mis voor een bizondere intentie; 
half 8 gef. gel. jrgt. voor Everardus v. 
d. Sande, Maria v. d. Langenberg de
hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor Petrus v. 
d. Velden v.w. de Br. v. h. H. Bloed;
half 9 gel. jrgt. voor Hendrikus Broek
meulen en Maria Hazenberg. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Meimaand.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor over!. familie Schoenmttkers-v. d. 
Pasch; half 8 gel. jrgt. voor Henrica 
v. d. Besselaar-Schellen; half 9 gel. jrgt.
voor Johannes v. Gerwen; z.a. gel. H. 
Mis voor Petrus Johannes Musselaers;
half 10 gez. Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Meimaand. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Johannes Jac. v. Kempen; z.a. 
gel. H. Mis voor Jacobus de Pijper; 
half 8 gef. gel. jrgt. voor Petrus Jose
phus v. d. Bosch; z.a. gel. H. Mis voor 
Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven; half 
9 gez. mndst. voor Franciscus Janssen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Meimaand. 
DONDERDAG: SACRAMENTSDAG:
half 7 gel. H. Mis voor Maria v. d.
Bogaart-v. Dinther; half 8 gel. mndst. 
voor Franciscus v. d. Velden; half 9 
gel. H. Mis voor de levende en over!.
leden van de Boerinnenbond; half 10 gez. 
Huwelijksmis; half 11 Hoogmis voor
de Eindhovense Processie. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Johannes Jac. v. Kempen; half 8 
gef. gel. jrgt. voor Henarika v. d. Vel
den-v. Uden; z.a. gel. mndst. voor Jo
hanna v. Run-Russens; half 9 gez. jrgt. 
voor Martinus Giesbers. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Johannes v. d. Heuvel, echtgenote
en kinderen; half 8 gel. H. Mis voor 
Johannes Voulder; z.a. gel. jrgt. voor
Cornelis Voermans; half 9 gel. H. Mis
voor Christiaan v. d. Breugel, v.w. H. 
Bloed. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Hedenmiddag gelegenheid om te biech
ten van 3 uur tot half 5 en ,van 5 tot 
8 uur bij de Parochiegeestelijken.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Adrianus Corne
lis Lambertus Pennings en Cornelia Re
·gina Bekers, beide geb. en won. in deze
·parochie, waarvan heden de 1e afkon
<liging geschiedt. 
Adrianus Marinus Timmermans geb. en 
won. in deze parochie en Adriana Jo
hanna Rokven; Ludovicus Johannes v. 
d. Broek geb. te 's-Bosch en won. in
f)ar. v. h. H. Hart en Johanna Juliana
Hobbelen geb. en won. in deze paro
chie; Cornelis Maria van de Laak en 
Adriana Clasina Josephina Michielsen, 
beide geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
-schiedt. 
Johannes A.rnoldus ff o.emen, geb. en 
won. te Oisterwijk (H. Johannes) en 
Adriana Maria Huijbem geb. par. H. 
Hart en won. in deze parochie; Fran
ciscus Johannes van der Pasch geb. te 
Liempde en won. in deze parochie en Jo
hanna Maria van de Sande geb. en won. 
in deze parochie, waarvan heden de 3e 
afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verf)licht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin nie tis 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
--pastoor der parochie bekend te maken. 

PAROCHIE H. 1-{ART, BOXTEL, 
Drievuldigheids-Zondag. 

Vandaag gaat ·de eerste schaal de 
"stuivers-schaal voor de kerk; de tweede 
voor de Seminaries van ons Bisdom, 
welke collecte ten dringendste 'in uw 
milddadigheid wordt aanbevolen. 
De Hoogmis is vandaag met Volkszang. 
In verband met de H. Bloed-processie 
is het vanavond GEEN Lof. 
Verder is het deze week elke avond 
om half 8 Lof met rozenhoedje vanwege 
de Meimaand. 
DONDERDAG: H. Sacramentsdag. 
Feestelijke herdenking van de instelling 
van het H. Sacrament des Altaars. 
Daags te voren is er tijdens de HH. 
Missen gelegenheid om te biechten. 
Op Sacramentsdag zijn de HH. Missen 
om 6, 7, 8 en 9 uur. De Hoogmis is 
die van 9 uur. 
Des middags is het om half 4 Lof voor 
de schoolkinderen en des avonds om 
half 8 plechtig Lof met predikatie. 
In de Burcht zijn op Sacramentsdag de 
HH. Missen om half 7 en 9 uur voor 
de wijk, welke deze week retraite heeft. 
Op Sacramentsdag 24 Mei is het om 2 
uur n.m. Lof in de Burcht-kapel voor de 
leden van de Boerinnenbond. 
Morgenavond, Maandagavond begint de 
retraite voor groep VI n.l. de Kalks
heuvel - v. Salmstraat - v. Ranst
straat - Ridder v. Cuijkstraat. 
In de loop van deze week komen de 
E.E. Paters op bezoek in de: v. Rijcke
vorselstraat - Hertogenstraat - Molen
wijk - Molenwijkseweg - Selissenwal 
- Zandvliet - Hugepothstraat.
ZONDAG: In de Kerk: 
6 uur l.d. t.e.v. het H. Bloed uit dank
baarheid; 7 uur Ld. voor geestelijk en 
tijdelijk welzijn der parochianen; 8 uur 
Ld. voor overledene; kwart over 9 Ld. 
voor Bijzondere Intentie; half t t Hoog
mis tot Bijzondere Intentie.
In de Wijk-Kapel de "Burcht": 
kwart voor 7 tot sluiting retraite groep
V; kwart over 8 tot sluiting retraite 
groep V; half 10 Ld. tot bijzondere 
intentie; kwart voor t t l.d. voor over
ledene. 
MAANDAG: 7 uur l.d. voor Henricus
Wellens te Tilburg overleden; kwart 
voor 8 l.d. voor Maria Kurvers-v. Nis
telrooij; zijaltaar Ld. voor Johannes v. 
d. Brand te 's-Bosch overleden; half 9
Ld. voor Antoon v. d. Meijden.
DINSDAG: 7 uur Ld. voor overleden
familie v. Kasteren-Kelders; zijaltaar l.j. 
voor Wilhelmus Mathijssen; kwart voor 
8 l.j. voor Marinus v. d. Horst, Petro
nella v. Handel z.e. en Cornelis de zoon; 
half 9 l.j. voor Henricus Teulings, Hen
rica Schaapsmeerden; z.e. en Cornelia 
de dochter; half 10 gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur Ld. voor Petrus 
Voets-Kerssemakers; kwart voor 8 l.d. 
voor Henriëtte Strijbosch; half 9 Ld. v.
Christiaan Romson; 10 uur Solemnele 
Huwe1ijksmis. 
DONDERDAG: SACRAMENTSDAG:
6 uur 1.j. voor Johannes v. d. Meijden;
7 uur l.d. voor geestelijk en tijJelijk wel
zijn der parochianen; 8 uur l.d. t.e.v.
Maria Hulp der Christenen uit dank
baarheid; 9 uur HOOGMIS jrgt. voor 
Petrus Wilhelmus Melis. 
.VRIJDAG: 7 uur I.m. voor Adriana v.
d. Linden-van Erf); kwart voor 8 l.d. v.
Sjefke Schellekens v.w. Franciscusschool; 
zijaltaar l.d. voor Petronella v. Oers; 
half 9 l.i. voor Cornelis v. d. Boer, An
tonia Smulders z.e. en Huberdina de
dochter. 
ZATERDAG: 7 uur Li. voor Jacobus
v. d. Loo, Johanna Maria v. d. Broek
z.e.; kwart voor 8 I.m. voor Henriëtte
Strijbosch; zijaltaar l.d. voor Theodorus 
v. Hamond te St. Michielsgestel overl..;
half 9 l.d. voor Johannes Brands te St.
Theresia Boxtel overleden. 

PAR. ST. LAMBERTUS, GEMONDE. 
H. Drievuldigheids-Zondag, 20 Mei.

ZONDAG: half 8 H. Mis voor wel
zijn der parochie; 10- uur jrgt. voor 
Theodorus v. Giersbergen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Catha
rina hsvr. van Theodorus v. Giersbergen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Christiaan 
v. Kempen; half 10 Gez. Huwelijksmis.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Clasina 
hsvr. van Christiaan v. Kempen.
DONDERDAG, feestdag van het Allerh.
Sacrament. Het is geen verplichte feest
dag doch alle diens.ten zijn als op Zon
dag. Om half 8 H. Mis voor welzijn
der parochie; 10 uur jrgt. voor Henricus 
v. Oorschot.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus 
v. Oorschot.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus
Geerts. 

Deze week zullen geschieden, 
Maandag H. Mis voor Henricus Kemps; 
Dinsdag H. Mis voor de overleden fam. 
Klomp-Schellekens; Woensdag mndst. 
voor Henrica v. Oorschot; Vrijdag 
mndst. voor Joannes Bergman; Zater
dag mndst. voor Henrica Vorstenbosch. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 
Drievuldighelds-Zondag 
20 Mei 1951. 

In het parochiehuis sluiting van de pa
rochie-retraite voor groep I: om 7 uur 
(H. Mis tot zekere intentie) of om half 
9 (H. Mis tot zekere intentie). 
In de kerk om 7 uur voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie. Om 
half 9 voor Maria de Punder-Huige. En 
om 10 uur de Hoogmis als gez. mndst. 
voor Hendrikus v. d. Schoot. 
De OPENSCHAAL gaat vandaag voor 
het Seminarie; en de tweede schaal is 
v'öor de eigen kerk. 
Hedenmiddag GEEN Lof, vanwege de 
H. Bloed-processie.
MAANDAG: om half 8 eerste mndst.
voor Johannes Maas; om 8 uur H. Mis 
voor Johanna Renders-van de Moos
dijk. 
Des avonds om half 8 begint de pa
rochie-retraite voor groep II: de Mijl
straat en Koevoort. 
DINSDAG: in Orion om half 7 voor
Wilhelmus Venmans en Hendrica der 
Kinderen en voor Arnoklus Venmans;
om half 9 voor Franciscus van Beers. 
In de kerk om 9 uur H. Mis tot Bijzon
dere Intentie. 
WOENSDAG: om half 7 in Orion tot
bijzondere intentie (p); om half 8 in de 
kerk voor Gustave Tilman; om half 9 in 
Orion jrgt. voor Martinus Witlox en 
Josina van Kasteren de hsvr. 
DONDERDAG: H. SACRAMENTS
DAG: om half 7 in Orion voor Anna
Maria Pijnen burg-van der Sande; om 
half 8 in de kerk plechtig gez. H. Mis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie; om half 9 in Orion 
H. Mis voor Willem Witlox te 's-Her
togenbosch overleden. 
VRIJDAG: om half 7 in Orion voor Jo
hannes Koster-Berkhout; om half 8 in 
de kerk tot bijzondere intentie (TW); 
om half 9 in Orion jrgt. voor Gijsbertus 
van Beers. 
ZATERDAG: om half 7 in Orion tot
zekere intentie; om half 8 in de kerk 
mndst. voor Johannes Leijten; om half 
9 in Orion jrgt. voor Petrus Kerkoerle 
en Adriana Roozen de hsvr.
Des middags wordt er· biechtgehoord
van 3 tot 4 uur door mijnheer pastoor 
en van 5 tot 8 door de eerw. pater.

PAR. S. JANS ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Drievuldigheids-Zondag (20 Mei). 
ZONDAG: feestdag der H. Drievuldig
heid: half 7 I.m. voor Maria Adrianus 
v. Dijk; 8 uur I.m. tot welz. der par.;
10 uur de Hoogmis tot bijz. intentie; 
3 uur Lof.
In alle HH. Missen open-schaal-collecte
voor het Seminarie.

MAANDAG: 7 uur z.m. voor Theodo
rus v. d. Boer; half 8 z.j. voor Jan v. d. 
Brocik; 8 uur l.j. voor Eerw. Zr. Sibylla 
Avendonks. 
DINSDAG: 7 uur I.m. voor Engelber
tus v. d. Velden; 8 uur l.j. voor Gerar
dus v. d. Boer; 9 uur z.m. tot bijz. in
tentie; half 10 z. huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z.m. voor Zeer
eerw. Heer Theodorus v. d. Laar; half 
8 z.j. voor Maria Jan v. d. Broek; 8 uur 
l.i. voor Johanna Gerardus v. d. Boer.
Na de middag biechthoren als op Za
terdagen. 
DONDERDAG: feestdag van h.et H.
Sacrament, geen verplichte fe.estdag: 
6 uur uitstelling van het Allerheiligste 
en daarna I.m. tot welz. der parochie,
met zoveel mogelijk Algem. H. Commu
nie der parochianen; 8 uur l.j. voor An
tonius v. d. Hurk; 10 uur z.j. voor Ro
gier v. d. Broek; 3 uur plechtig Lof met 
processie en sluiting der aanbidding.
VRIJDAG: 7 uur z.mndst. v. Johannes 
Oerlemans; half 8 l.j. voor Adriana Cor
nelis v. Hout; 8 uur l.j. voor Cornelis 
v. Aarle-Welvaarts.
ZATERDAG: 7 uur z.mnJst. v. Wilhel
mus Witlox; half 8 l.j. voor Hendrica 
v. Rijsingen; 8 uur l.j. voor Maria Cor
nelis v. Aarle-Welvaarts. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der
par.; 8 uur l.j. voor Johannes Koppens 
en Hendrica hsvr.; 10 uur z.j. voor
Martinus v. Gerwen. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Jan Maas; 
Dinsdag 7 uur I.m. voor de gesneuvelden 
in Indonesië; WoensJag 7 uur I.m. voor 
Willem Witlox v. w. de Kinderen; Don
derdag 7 uur I.m. voor Engelbertus v. 
d. Velden v.w. het personeel; Vrijdag
I.m. voor Maria Hendricus Putmans als
overleden lid: H. Willibrord; Zaterdag 
7 uur I.m. voor Lambertus Quinten als 
overleden lid Moeder v. Goede RaaJ;
Zondag 7 uur I.m. voor Cornelis Put
mans v.w. • de Houtbewerkersbond. 
GEDOOPT: Johannes C. J. zoon van 
Christianus Quinten-Maas. 
Donderdag• en Zaterdag 's avonds om 
half 8 Lof ter ere van 0. L. Vrouw. 
Donderdag te zingen lied nr. 7, Zater
dag nr. 8. 

MISSIEBUS: 
Bij zilveren bruiloft van W. v. d. Hµrk 
f 18,65. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Drievuldigheids-Zondag. 

HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte, welke zeer in 
de milddadigheid der. gelovigen wordt 
aanbevolen, voor 't seminarie; derde 
voor Bijz. Noden Episcopaat. 

Na de middag om 3 uur Lof met rozen
hoedje, na het Lof een lied, ter ere van 
0. L. Vrouw.
Deze week iedere avond om half 8 Lof
v.w. de Meimaand.
Donderdag, H. Sacramentsdag. HH.
Diensten als op Zondag. 
Zondag a.s. om 5 uur Pl. Lof met Pro
cessie v.w. het Sacraments-triduum.
Deze processie zal evenals vorig jaar
buiten het kerkgebouw gehouden wor
den. Nadere bijzonderheden zullen Zon
dag a.s. bekend gemaakt worden. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Mej. Maria Emerentia Banens; 10
uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Chris•
tiaan van Dongen; 8 uur mndst. voor 
Cornelis Pieter Verhoef. 
DINSDAG: 7 uur mndst. ;oor Antonia 
Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. Mis 
voor bijz. intentie (G). 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Al
bertus van Rulo; 8 uur gef. jrgt. voor 
Pieternella v. d. Nosterum-v. Wezel. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Wal
therus van Beers; half 9 H. Mis voor 
Wilhelmina Konings-v. d. Laar vanwege 
Proc. Tilburg-Hakendover; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna 
van Elderen; 8 uur jrgt. voor Wilhel
mus Verhoeven. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus 
van Beers; 8 uur jrgt. voor Adriana 
Verhoeven-Verschuren. 
ELDERS: H. Mis voor Gerardus Jose
phus van Oers; H. Mis voor Hendricus 
van den Langenberg . 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
ZONDAG 20 MEI: Feest van de Aller
heiligste Drievuldigheid. Vanwege de 
plechtigheden te Boxtel is er deze mid
dag in onze kapel geen Lof. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag· om 8
uur Lof. 
DONDERDAG: Feest van het H. Sa
crament. De HH. Missen zijn om 7 uur, 
half 9 en om to uur de Hoogmis. Om 5 
uur Plechtig Lof en Processie in de tuin. 
De bruidjes, die aan deze processie 
willen deelnemen, kunnen zich aanmel� 
den bij de Witte Zusters. 
Vrijdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der familie Henket. 
MAANDAG: om 7 uur voor Adri� 
van· der Ven-van der Struyk. 
DONDERDAG: om 7 uur H. Mis tot 
bijzondere intentie. 
VRIJDAG: om 7 uur jrgt. voor Martina 
Boers-van den Biggel aar; om half 8 voor 
Mevrouw Henket-Windstosser. 

Adverteert in Br abants Centrum Aanbesteding 

GOED NIEUWS VOOR U 

1 Maandag 21 Mei 8 uur 1 

Schouwburg "DE ARK" 

GROTE CONCERTAVOND 
170 Medewerkenden 

w.o. Koorvereniging St. Caecilia/St. Petrus 
R.K. Boxtels Gemend Koor

Boxtels Orkestvereniging 
Leiding: 

Jac. DrleHen en Cor Suljs 

-- Laat deze grandioze Concertavond
niet aan uw aandacht voorbijgaan 

Tijdens de Pauze 
IN DE FOYER SPECIALE ATTRACTIES 

Bediening in Oosterse sfeer 

De gehele opbrengst komt zonder aftrek van kosten ten 
bate ,an het Mis siewerk der Witte Paters. 

T oegangsprij.zen f 1. - en f 2. -

Voorverkoop: 

Schouwburg "De Ark". 
Dames van Hooff. 
Sigarenmagazijn Harrie Voets.
Sigarenmagazijn Knoops. 
Winkel A. J. de LeiJer, 

v. Hornstr. 4.
Sigarenmagazijn v.d. Braak. 
Sigarenmagazijn W. Prick. 

Op Maandag, 28 Mei 1951, te 1 t uur in de voormiddag 
zal door Burgemeester en Wethouders van Boxtel in het 
openbaar ten gemeentehuize 

worden aanbesteod: 

het maken van bestratingen met bijkomende werkzaamheden 
in de verlengde Dufourstraat, op Zapdvljet, in de van Sain.-
straat en in een gedeelte van de Mijlstraat, 
Bestek en tekening zijn verkrijgbaar vanaf Dinsdag n.m., 
22 Mei 1951 tegen betaling van f 10, - . Bij inlevering hier
van in ongeschonden staat op de dag van aanbesteding 
wordt f 7,50 gerestitueerd. 

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL 

zal' aldaar op Maandag 21 Mei 1951 voorm. 10 uur, voor 
en ten huize van de heer P. Kampert, Molenstraat 26, om 
contant geld, 

PUBLIEK VERKOPEN: 

Radiotoestel, tafels, stoelen, ledikanten, keukenkast, kook
kachel, gasstel, petroleumstel, spiegel, kapstok, schilderijen, 
electr. strijkijzer, glas- en aardewerk enz .. 
Bezichtiging . een uur voor het begin der verkoping. 

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL 

zal al,daar, voor Inzet op Maandag 21 .Mei 1951 in het Café 
van J. v. d. Meijden, Fellenoord en voor Toewijzing pp 
Maandag 28 Mei 1951 in het Café van M. v. Erp, Station. 
straat, telkens nam. 5 uur, krachtens Rechterlijk bevel, vopr 
de Fam. A. v. Weert, 

PUBLIEK VERKOPEN 

ONDER BOXTEL: 
KOOP 1. De landbouwerswoning met stal, kippenkooi, kar,
schop erf en tuin, Eindhovenseweg 32, kadaster sectie E nr. 
1794 groot 22.30 aren. 

• • 
Verhuurd aan D. v. Helvoort voor f 3, - per week. 
KOOP 2. Het perceel bouw- en weiland, genaamd de Vorst
akker, kadaster sectie E nr. 603 groot 1.56.50 hectare. 
KOOP 3. De massa van de kopen 1 en :2. 
Aanvaarding: Koop 1 in het genot der huur vanaf de eerste 
dag der week volgend op de betaalda� der koopsom en· koop 
2, het bouwland met oogst stoppelbloot 1951 en het weiland 
1 November 1951. 

• • 
Lasten voor kopers vanaf 1 Juni 1951. 
Betaling kooppenningen uiterli k op 28 Augustus 1951, 

NOTARIS P. MERTENS BOXTEL 

alleen Vrij dag en Zaterdag 

bericht dat de aangekondigde 
veiling van huizen te Boxtel, 
Kerkstraat 3 en 3a • van Mw. 
Wed. Havens-WdnMt6 niet 
dporgaat. 

Overheflld ,net vaat, boord, In .i1, _meten, 6. 48
mooi .Percal, ,net goed., pasvorm 

D•meshemd,le en directoire, fijne kwaliteit 2. 95
interlock in Z!llm en wit, .alle maten 

Bij Alb. van Hal, Onrooi 14, 
drie beste biggen te lçOQp. 
Te koop 50 jonge hennen, 8 
weken ou4, gekruist van R.1.
P.L., W. van de Loo, Vorst 9.Polo-shirt, mooie kwaliteit tricot In divel'ff 2. 98

maten, bhluw • geel - wit 
N"lons, Fijn weef Hl, pracht kwaliteit 3, 98 

J..lnks ••••v•n kouten, alle rnod�Wffl 1. 18 

L,11.,.,. hydrophile. fllob ,n.ut 1.18

Wa.14PJrnltuur, bestunde ,uit lakentje e11 . 4. 98 
1lo-9,Pj1 .met mooie Feston e11 entredeuii 

Stuk voor stuk

NachlhenMI, prima katoen met fraaie strook- 6. 98iNn•ri_n�, ro11, en ble1,1 

L11k•ns, graslinnen, 150 x 230 cm 8. 98 

Sloparl, met overJ1l9B, r.oyalo m.aat 2. 98 

Gr•linaen • .iware kwaliteit, 4. 48 
JjJO ç,n bro,ed, voor 2 perso.ons lakens 

koopjes en toch 

Te koop �en stier, hokkeling, 
t.b.c.-vrije stal. P. Hulsen,
Kasteren B 27, Liempde. 
Te koop bij M. v. d. Heyden, 
Vorst 18, e entoom G.Y. big
gen en een kalfvaars, bijna 
a.in telling, t.b.c.-vrije stal. 
Te ko9p een t.09m :;w.are big
gen, een P.K, ben.iin�m1otor 
en een brabantse kadtel, �-
de in prima staat. 
G. van Esch, Luissel 4.
Te koop een tpp,n be6t� big
gen bij Wed. L. v. d. Sande, 
1(1. liempde 4. 



Accouotant■kaotoor van 
H.CUPPEN

Lid: Reder!, Genootschap v. Accountants 
Lid : Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

Te koop i;f:;{j ·<· 
�Dame-srijwiel-er,

Trans portrijwiel 
Als nieuw. Bosscbeweg 52. 

ALLEEN 
BIJ DE SPAR 

SPAART U 

IEDERE WEEK 

10°/o 
IN SPARZEGELS 

100 gram 
FROU-FROU 

33 cent 
.. 100/o voordeel 

TWEE 
F RUITR OLLEN 

samen 1 0 cent 
.... 100/o voordeel 

Het grootste 
voordeel van 
iedere week 

MARGARINE 
super- kwaliteit 

54 cent 
... 1 0% Voordeel 

met 10 en 20 SPARZEGELS 

IIW5NOtP./S 

per 100 gram 

Zomerdrups 23 et 
Schuim 26 et 
T um-T urn 26 et 
Toffee's 27 et 
Melkcaramels 28 et 
Vruchtenrol 10 et 
Pepermuntp.r.17 et 
Lolly's p. stuk 5 et 

.... 100/o voordeel 

per 100 gram 

Vanille Sprits 28 et 
Bitterkoekjes 25 et 
Marie 18 et 
Speculaas 22 et 
Varia 23 et

.» 

KOFFIE EN THEE 
,.Land van Belofte" 

vers en fijn 
* 

Altijd 10% VOORDEEL 
* 

Spaar gulden na gulden 

DE SPAR 

ZELFSTANDIGE 

KRUIDENIERS 

1 

.,Is dit dan niets ,, 
bijzonders, dat •• onze 
vaste klanten ons regelmatig 
komen vragen of wij niet eelll! iets zeet. 
aparts voor hen hebben, ·zo'n karpet dat je vóór 
de oorlog nog wel een enkele keer kopen kon?�: 
:E:n na een bespreking.welke een hele middag / 
duurde, gingen wij met de koop naar huis. ! " ... -·-

"' Daarom kunnen wij U nu voor de-7.e weeri (m• 
..,,.. _ lang de voorraad strekt) echte, zuiver wollen 

-:, WILTONKARPE'ITEN aanbieden in een su
périeure kwaliteit. Prachtige kleurechte des
sins. Een karpet voor Uw leven! En deze Jtar
petten koopt U, dank zij ons middagje zwoegen, 
in de formaten: 

200 x 300 om. voor 325.-
225.-
150.·

170x240 r1;11. 
!"�•�;,-··· ••• _ ..... ,;ç 
J40 X 200 c·m.•' 

• • 

't Is weer .... 

In. den Ooievaar 

N.V. Organon

te Boxtel 

vraagt voor haar afdeling 

verpakking 

ENIGE 

NETTE MEISJES 
Aanmelden aan de fabr iek 

Bosei nd 2 

'n handvol enorme koopjes 
van Maand.1g 21 Mei tot en met 
Zaterdag 26 Mei kunt U hiervan 
profiteren. 

Vitrage 
stevig katoenen kwaliteit 
± 90 cm breed p. mtr 
Speciaalprijs 1,08 

Overgordijn stof 
mooie desains 120 cm hr. 

per meter 
Speciaalprijs 2,98 

China mat 
zware kwaliteit, frisse 
kleuren, 140 x 180 cm 
Speciaalprijs 6,98 

Traploper 
zonder papier, 50 cm hr. 

per meter 
Speciaalprijs 2,98 

Tullen Bedsprei 
grote 2 pers. maat 
katoenen kwaliteit 
Speciaalprijs 9,98 

Molton deken 
soliede kwaliteit 
125 x 180 cm 
Speciaalprijs 5,48 

Pluche Vloermatje 
perzische dessins 
60 x 120 cm 
Speciaalprijs 8,98 

Cocostapijt 
zonder papier 
100 cm breed, 
Speciaalprijs 

p. meter
5,95 

VOOR IETS APARTS NAAR ..... 

WONINGINRICHTING 

R. K. BOERINNENBOND 
Donderdag 2, Mei a.s. 

in de parochiekerk 
van St. Petrus: 

Om half 9 gel. H. Mis tot 
intentie van de Hoerinnen• 
bond; Om 2 uur Lof met 
volkszang in wijkkapel De 
Burcht ( Hoerinnenboekje 
meebrengen). 

( MEI - AANBIEDING) 

VAN 19 T.M� 26 MEI 

NA HET LOF 
Jaarvergadering 4in de foyer van De Ark 
Mej. Scbellekens zal een 
lezing houden over buren• 
hulp en gezinszorg. 
(Er worden geen convocatiekaarten 
gestuurd.) 

zeer speciale prijzen op onze 

Pracht timmerhout 
te koop. Stationstraat 91

MANTEL-AFDELING 

SORTIMENT 1Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR - SPECIALE MEI PRIJS 59,-

79,-

99,-

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 SORTIMENT 2 
Medisch Gedipl. Voetverzorgster 

Ook aan hui• te ontbieden 
- SPECIALE MEI PRIJS

SORTIMENT 3 K.A.B.ers attentie! 
K. A. B. ers, schaart U a.s. 
Zondag bij de 

- SPECIALE MEI PRIJS
H. Bloed p ro ces sie
in groten getale achter het 
afdelingsvaandel. 
De opstelling geschiedt om 
15.45 op de Bosscheweg, 
let op nummer 11 ! 

SORTIMENT 4 
119 - SPECIALE MEI P R"IJ S ,•

waaronder ook zwart en blauw in de grotere maten. 

::;;:;�;M�isjes F. J. W I T T E V E E N
14ál5jaar alleen BOXTEL Cartonnage Industrie � .-

Burgakker 15 • Boxtel �"1111-llr.=========================1.r 

Wie met de vastendagen vis wil eten, 

moet o I R K v o s niet vergeten 
... nu ook FILETS (zonder graten). 

--._----�- VOS Stationstraat 44 Tel. 527 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoo rt ge dan v. Zogchel noemen 

dàn, ja dàn zou ik me niet 
om De Gruyter's 10 procent 
korting bekommeren. 
Maar nû. nu elke extra gulden 
een uitkomst is. ben ik een 
trouwe k lant van De Gruyter. 
Als ik tien gulden besteed 
aan De Gruyter-artike len, 
verdien ik immers één gulden 
contant terug. Een gewiekste, 
.huisvrouw zorgt wel, dat ze: 
�-,: van profiteert l 

VOOR TIJDELIJK GEVRAAGD 

een goede gordijnnaaist�r 

WONINGINRICHTING 

J-J.'W~ 
QOXTEL 

J-J.W~ 
BOXTEL 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

H. Bloedprocessie

Luisterrijke eucharistische hulde 
DRIEVULDIGHEIDS-ZONDAG 1951: Weer is voor gelovig 
Boxtel de dag daar om met de viering van het H. Bloedwonder 
de devotie tot Christus in de H. Eucharistie op indrukwekkende 
wijze te uiten. Deze jaarlijks terugkerende godsdienstige mani
festatie schijnt God welbehaaglijk te zijn, want hij heeft Zijn 
hemel bekleed met een smetteloos blauwe draperie, waarlangs 
de Mei-zon met genoegen haar hoogste baan gaat. 
Het is een echte Zon-dag voor de duizenden, die getuigenis af 
willen leggen van hun huldigende verering voor het H. Sacra
ment des Altaars. 

GLORIEUZE INZET. 

Oudergewoonte worden de plechtighe• 
den 's morgens ingezet met een Hoog
mis in het processiepark. Waar de 
slanke populieren, de groenende hees
ters, de bloeiende planten en de gulden 
zon van het park een paradijselijk stukje 
grond maken, vormt deze H. Mis een 
glorieus begin van al het schoons dat 
komen gaat. 
Terwijl de vogels in de kruinen der bo
men een vrolijk morgenlied uitvoeren, 
ruisen plechtstatige orgeltonen over de 
hoofden van de gelovigen, die in deze 
mooie omgeving op zo'n bijzonder 
stichtende wijze Mis kunnen horen. 

DEVOTE OVERGAVE EN 
INGETOGENHEID. 

Als 's middags om 4 uur het geweldige 
en feestelijke klokgelui de H. Bloed
processie aankondigt, komt er een ver
wachtingsvolle spanning onder de me
nigte, die zich langs de ommegangs
wegen heeft opgesteld. Deze spanning 
wordt pas gebroken als men de trage 
roffel verneemt van de dieptrommen, 
die de komst van de stoet aankondigen. 
Terwijl het rumoer verstilt en een vro
me aandacht de toeschouwers gaat be
heersen, trekt de processie bijna twee 
uur lang door Boxtels bevlagde straten 
en langs de huizen van de mensen, die 
in de vensters tussen bloemen en kaar
sen een H. Hartbeeld of een crucifix 
een opvallend plaatsje hebben gegeven. 
De overgave en de ingetogenheid waar
mee de deelnemers der processie die
nen, behoeden het spel van kleur en gra
tie, lijn en beweging voor oppervlakkig
heid en pampa, welke elementen bij het 
ontbreken van bezieling gewis in de 
stoet zouden gaan overheersen. Nu is 
de processie méér dan een kijkspel. Let 
maar eens op de stilte, die er valt bij 
het passeren van de groepen. Ge kunt 
de zijden slepen van de maagden over 
de grond horen ruisen en ge hoort ook 
de bleekpurperen vendels zoevend nei
gen en stijgen op de lichte bries. 

DE STOET ZELF. 
Zie, daar zijn de meiskes weer, in paars 
en in grijs, in blauw en in wit gulden 
kroontjes op het hoofd of gou'den ster
retjes in de gazen sluiertjes. Hoe 'n 
schrille tegenstelling vormt hun Room
se blijdschap met de droefenis van 
Adam en Eva, die onder Goddelijke 
dwang hun moeilijke weg gaan, terwijl 
de vrom".en in grijze en zwarte kledij 
de klaagliederen van Jeremias reciteren! 
S

<;>
ms wordt het gejammer echter afge

wisseld door de blijde liederen van de 
koorknapen, die hiermee wijzen op Gods 
goedheid en de verlossing die in het 
vooruitzicht werd gesteld.' Een mooie 
groep vormen de verspieders waarvan 
Jozuë en Kaleb een kolossale druiven
tros als tastbaar bewijs van de vrucht
baarheid van het Beloofde Land mee 
torsen. Het tragische lot van het volk 
dat blijft morren en het Land niet mag 
binnengaan, wordt scherp getekend door 
de twaalf maagdekes, die het ontevre
d�n volk volgen en de blijdschap der 
kmderen Gods uitbeelden. 
Licht van toon is ook de Mariale groep 
die het Lieve Vrouwenbeeld omstuwt e� 
omgeeft met de verheven symbolen van 
Christus liefde: brood (korenaren) en 
wijn (druiventrossen). 
In de historische groep zien we dan 
weer de oude getuigen van het Heilig 
Bloedwonder, de spelers van het Heilig 
Bloedspel, dat, naar we horen straks -
in een nieuwe bewerking -' weer zal 
worden opgevoerd. 
Als de schrijngroep gepasseerd is en de 
kleuren uit gratieuzer tijden uit het oog 
raken, trekt de vertegenwoordiging van 
Boxtel langs:: Lange rijen, die één wor
den in het rozenkransgebed, in de schal
lende processiemarsen of in de ijle zang 
van vrome liederen. 
De bruidjes van Zuster Ignatie openen 
het liturgische gedeelte van de stoet 
waarin aan het einde het Allerheiligst� 
onder het baldakijn zegenend wordt 
meegevoerd. Als dit passeert valt er een 
diepe stilte onder de neergeknielde 
menigte, die beseft dat dit het hoogte
punt is uit de processie, die gesloten 
wordt door het Essche "Guld". 
De gildekoningen hebben zich voor 
deze gelegenheid met hun weelderige 
zilverschatten omhangen en de vende
liers zwaaien behendig hun vendels. Van 
het vaandel, dat in verstorven kleuren 

de patroonheilige St. Willibrordus uit
beeldt, lezen we de oudheid af van dit 
gilde, dat thans na véle jaren de tradi
tionele taak om het H. Sacrament te 
beschermen, herneemt. 

PLECHTIG SLOT. 

Als •en apotheose is het Plechtig Lof 
dat de feestelijke dag besluit. Het wordt 
gecelebreerd op het monumentale rust
altaar in het park, waar de processie
gangers met hun rijkgekleurde kleder
drachten een betoverend schoon mo
zaïek vormen rond de plaats, waar voor 
het laatst de zegen met het Allerheilig
ste wordt gegeven. Weer knielt de 
menigte, de altaarschellen rinkelen, de 
vlaggen worden gestreken en Ons Heer 
wordt weggebracht. Met het zingen van 
"Aan U, o Koning der Eeuwen" komt 
dan definitief het einde aan het feest 
van kleur en devotie, het feest dat dank 
zij de milddadigheid en de ijver van 
Boxtels bevolking telkenjare in een 
grootsere vorm kan terugkeren. 
,Moge het H. Bloedcomité ook het 
komende jaar weer in staat gesteld wor
den de processie verdere uitbreiding te 
geven en moge ook de organisatorische 
opgang gehandhaafd blijven door de 
correctie van enkele storende feilen 
(waarvan de opsomming overbodig is). 
Het zij zo! 

-1-
leder geve 

zijn bijdrage! 

Het voorbereidend werk is georgani
seerd, de grote inzamelingsactie voor 
het Rode Kruis kan beginnen. 
Een kapitaal moet worden bijeenge
bracht, waarmee de diverse diensten 
kunnen gefinancierd worden. 
Boxtel en omliggende gemeenten zullen 
daarvoor hun aandeel leveren. 
Deze week staat in het teken van het 
Rode Kruis, welks hulpvaardigheid van 
zo algemeen belang en van zo menslie
vende aard is dat geen Nederlander in 
gebreke mag blijven een bijdrage te 
geven. 
Men kan het Rode Kruis vergelijken 
met de barmhartige Samaritaan, die zijn 
getroffen evenmens in eerste instantie 
verzorgde, hem vervoerde en zijn ver
pleging bekostigde. 
Maar ...... die barmhartige Samaritaan 
moet worden toegerust om geslagen 
wonden te kunnen verbinden, de kosten 
te kunnen dragen. 
En ...... het aantal geslagenen kan zo 
groot en wonden kunnen zo uiteenlo-
pend van aard zijn ..... . 
Bedenken we eens in welk opzicht het 
Rode Kruis actief moet kunnen zijn. 
Voor wat de nationale taken betreft 
noemden we in vorige artikelen reeds 
de bloedtransfusiedienst, de moeder
melkcentrale, de centrale voor hoorn
vliestransplantatie en de hulpposten 
langs de weg voor de eerste hulp bij on
gelukken. 
Evenwel moet het Rode Kruis ook 
paraat zijn wanneer rampen ons volk 
zouden treffen. Daarvoor heeft het de 
verplichting op zich genomen materieel 
bedrijfsklaar te zijn met voldoende voor
raden medicamenten en verbandmidde
len, benevens een vervoersapparaat 
klaar voor direct gebruik. 
Zodoende moet het Rode Kruis wel 
over een kostbaar apparaat beschikken. 
Voor directe hulpverlening bij grote 
rampen zijn reeds 51 depots ingericht, 
waarvan momenteel de kosten per de
pot 22000 gulden bedragen. 
Behalve veel en goede materialen moe
ten veel geoefende mensen ter beschik
king -zijn, waarvoor cursussen moeten 
georganiseerd worden., om paraat te 
kunnen zijn. 
Het kost alles veel geld, doch waar 
alles geschiedt om de iijdende mensheid 
bij te staan, mag het Rode Kruis op 
aller steun aanspraak maken. 

Missieo Thuisfront 
VOOR DE BOXTELSE 
MISSIENAAIKRING. 

Opgehaald op de Zilveren Bruiloft van 
Frans v. Dijk, Boseind 8, door Mientje 
v. Dijk f 6,44. 

Concertavond in de Ark 

Onder de competente leiding van de 
Heren Jac. Driessen en Cor Suys vond 
Maandag j.l. in Schouwburg De Ark
een grote concertavond plaats, waaraan 
alle Boxtelse Zangkoren en Boxtels Or
kest hun medewerking verleenden. Was 
het feit op zich reeds van dien aard, dat 
het eenieders aandacht verdiende te 
trekken, de omstandigheid, dat dit ge
zamenlijk concert werd gegeven ten 
bate van het Missiewerk der Witte Pa
ters wettigde nóg meer de verwachting, 
dat de grote zaal van De Ark overvol 
zou zijn. Dit was helaas niet het geval: 
helaas! zeggen we om de Witte Paters, 
die zo goed geholpen zouden zijn ge
weest met de opbrengst van een volle 
zaal, helaas ook omdat de uitvoering 
van een zo hoog gehalte was, dat de 
afwezigen inderdaad "iets gemist" heb
ben. De verwachtingen waren uiteraard 
hoog gespannen. Het feit op zich alsook 
de inhoud van het programma gaven 
daartoe alle aanleiding. Eén blik op de 
folder, die de namen bevatte van grote 
zonen der Muze - we noemen slechts 
Haydn, Händl, Franck, Brahms - was 
voldoende om respect te krijgen voor de 
pretenties (in de allerbeste zin des 
woords !), die de Directeuren van koren 
en orkest voeden bij hun streven naar 
culturele verrijking der Boxtelse samen• 
leving, pretenties die door de uitvoering 
alleszins gerechtvaardigd bleken; deze 
was inderdaad groots en gaaf. De kleine 
feiltjes, die hier en daar om de hoek 
kwamen kijken, vermochten aan het ge
heel geen afbreuk te doen, evenmin als 
een paar beschadigde steentjes de gevel 
van een fraaie kerk kunnen ontsieren. 
De gespannen aandacht van het publiek 
bewees eens te meer, dat een concert, 
waarvan de hoofdschotel samengesteld 
is uit werken van grootmeesters, inder
daad kan boeien en bekoren. Het pro
gramma bewoog zich geleidelijk aan 
naar een climax, die in de grandiose 
150ste Psalm van Cesar Frank uitoe
voerd door alle koren tezamen �et het 
orkest, een indrukwekkend hoogtepunt 
bereikte. Dit hoogtepunt was tevens het 
slot, een veelbetekend slot, daar met 
inzet van al hun schone vocale en in
strumentale krachten de 170 medewer
kenden de gch,ele wereld uitnodigden 

om God te loven met liederen en ba
zuingeschal, met trompetten en cimba
len, met orgelspel en harpgetokkel, iets, 
wat zij zelf heel die avond zo toegewijd 
gedaan hadden. Want nogmaals: het was 
een missie-concertavond. In zijn dank
woord mocht Pater de Koning W.P. dan 
ook met alle recht de koren- en orkest
leden gelukwensen met deze hoogstaan
de uitvoering, die in alle opzichten vol
daan had aan de stoutste verwachtingen. 
Vooral wenste hij de medewerkenden 
geluk met de prachtige daad, die zij 
gesteld hadden door hun kunst dienst
baar te maken aan de Zaak van Chris
tus. Hij verzocht hen te willen beden
ken, dat ondanks de karig gevulde zaal, 
hun stemmen en klanken, over de hoof
den der aanwezigen heen en zonder ge
bruik te maken van radio of televisie, 
duizenden andere mensen hadden be
reikt langs de geheimzinnige wegen van 
de Gemeenschap der Heiligen, daar im
mers hun zang en muzie� niet enkele 
uitingen waren van kunstliefde maar 
ook van liefde voor de evenmensen in 
verre gewesten. Hadden zij met zoveel 
overgave in Händl's Halleluia gezon
gen: ,,Der Her wird König sein!!!", ze 
mochten weten, dat zij daartoe het hun
ne op prachtige wijze hadden bijgedra
gen. - Een bijzondere sfeer kenmerkte 
overigens deze welgeslaagde avond, een 
sfeer van stijlvolle gezelligheid. De zaal 
was door de Firma van Zogchel smaak
vol en waardig versierd; de foyer, ver
zorgd door de Fim1a van Oers (De An
jer), glansde in een witte weelde van 
bloemen; de bediening in de foyer door 
Arabische Dames en Heren benadrukte 
op charmante wijze de doelstelling van 
de concertavond; de verloting van een 
reusachtige taart en een geurige kist 
sigaren hield een prettige spanning 
gaande, vulde voortreffelijk de onver
mijdelijke spaties, teweeggebracht door 
koorwisseling en orkestopstelling, en gaf 
aan het geheel iets ongedwongen hui
selijks. Kortom, een avond die allen lang 
zal bijblijven. Dat zulk een avond, zon
der aftrek van kosten, de Witte Paters 
kon worden aangeboden, is te danken 
aan de belangeloze medewerking van 
koren en orkest en de vele anderen die 
achter de schermen gewerkt en gez�rgd 
hebben om er een succes van te maken. 
Jammer nogmaals, dat de zaal niet beter 
bezet was. 

Het ontstaan der Zuid-Amerikaanse Staten 
Na de eerste ontdekkingsreizen naar 
Amerika, waren het vooral Spanje en 
Portugal die er interesse in hadden. In 
Noord-Amerika l<wamen al gauw de 
Fransen en Engelsen er bij, zodat Spanje 
en Portugal daar geen kans meer had
den. 
In Spanje deden wonderlijke verhalen 
de ronde over het nieuwe land. Men ver
telde er dat goud een heel gewone 
zaak was die in overvloed voorkwam en 
dat de koning van de stammen die zij 
er aantroffen, zichzelf helemaal met 
stofgoud insmeerde. Daarom noemden 
de Spanjaarden hem El Dorado, wat be
tekent: de Vergulde. 
Hiervandaan komt het dat men een land 
of plaats waar het heel goed is, nog een 
eldorado noemt. Veel Spanjaarden voe
ren over zee om dat goud te gaan zoe
ken. 
Cortes veroverde Mexico dat inderdaad 
rijk was, niet rijk aan goud maar wel aan 
zilver en dit werd in massa's van de in
woners afgenomen of geruild en met 
scheepsladingen vol naar Spanje ge
stuurd. 
De Spanjaard Balbao landde in 1511 nog 
zuidelijker, bij het tegenwoordige Pana
makanaal. Hij trok hier de landengte 
door en was de eerste die aan de oevers 
van de Stille Oceaan stond, de grote 
zee tussen Amerika en Azië. Van de In
dianen hoorde hij dat over deze zee een 
groot land lag. De Indianen bedoelden 
zeker het land van Zuid-Amerika dat 
met een punt bij Panama aan midden
Amerika raakt. Balbao dacht echter dat 
het land aan de overzijde Indië moest 
zijn, het gezochte geudland en men ver
telt van hem dat hij met getrokken sabel 
een eindje de zee instapte om alvast de 
hele zee plechtig in bezit te nemen voor 
de Spaanse koning. 
Twee andere Spanjaarden, Pizarro en 
Almagra trokken vanuit de landengte 
Zuid-Amerika in langs de kust van de 
Stille Oceaan. 
Van een gevangen genomen in
lander probeerden zij de naam van het 
land te weten te komen en van wat deze 
antwoordde maakten zij de naam Peru, 
zoals dat land nu nog heet. Zij vonden 
hier werkelijk een land met goud in 
overvloed. De leider, Pizarro wist han
dig partij te trekken van een oorlog on
der de inlanders en plunderde het rijk 
van de overwonnene ten voordele van 
Spanje. 
Andere expedities veroverden achtereen
volgens Chili ten zuiden van Peru, en 
Venezuela in het noorden. 
De Spanjaarden trokken ook langs de 
Parana Argentinië binnen, die eveneens 
bijna geheel aan hun kant van de door 
de Paus getrokken scheidingslijn lag. 
Aan de mond van de Parana stichtten 
zij het stadje "0. L. Vrouw van de Gun
stige Winden". De twee laatste woorden 
zijn in het Spaans: Buenos Aires, en zo 

Simon Bolivar, 17 83 - 1830, bevrijdde
z .. Amerika van Spanje; stichtte in 1819
de staat van Columbia, waartoe tot 1830 
ook Venezuela behoorde, en in 1825
Bolivia, een republiek nu met 3.500.000 
inwoners in de Andes. Tot 1539 't land
van de Inca's. 

heet nu nog die stad, die tot een prach-
1 tige wereldhaven is uitgegroeid en de 

hoofdstad is gebleven van het land. 
In al deze jaren van Spaanse veroverin
gen, trokken ook de Portugezen in Bra
zilië langs de rivieren het binnenland in, 
en zo was in 1600, dus na verloop van 
zowat een eeuw, heel Zuid-Amerika ont· 
dekt en veroverd. 
In de eerstvolgende eeuw, tussen 1600 
en 1700 beproefden de Engelsen, Fran
sen en Nederlanders - vooral de Zeeu
wen - ook hun geluk in Zuid-Amerika. 
Maar dit bleef hoofdzakelijk bij afzon
derlijke strooptochten en handelsover
eenkomsten. Deze drie landen hebben 
zich tenslotte tevreden moeten stellen 
met ieder een kleine kolonie in het moe
rassige Guyana en enkele eilanden voor 
de noord-kust van Zuid-Amerika. Neder
lands Guyana is, wat nu de naam Suri
name draagt. 
Een geheel nieuwe periode in de geschie
denis van Zuid-Amerika is: de strijd om 
de vrijheid. Eén land is in de koloniale 
periode van Z.-Amerika reeds practisch 
zelfstandig geweest n.l. een deel van het 
tegenwoordige Paraguay. Daar ontstond 
een Indianenstaatje onder leiding van de 
missionarissen. De zelfstandigheid van 
deze, wat men noemde: de Reducties 
van Paraguay, ging na een kleine 100 
jaar weer verloren, waarbij het weer ge
heel onder Spaans bestuur kwam. 
In heel Zuid-Amerika was, in de eeuwen 
sinds de ontdekking van dit land, een 
nieuw volk gegroeid uit de Europeanen 
die er vroeger waren heen getrokken. 

OMGEVING 

Parochie::Retraite 
St. Petrus 

Lest best.... De laatste ronde ....

De retraite voor de bewoners van Hal
en Heult is schitterend geslaagd. Bij de 
avondoefening was er soms plaats te 
kort. De plechtige sluiting op Zondag• 
morgen was echt feestelijk. We danken 
de Witte Paters van St. Charles voor 
hun meeleven en hun welwillendheid, 
waarmee ze hun kapel afstonden voor 
't mooie werk van de Parochie-Retraite. 
En U moest dat 's zien, elke avond tot 
tweemaal toe, de grote zaal van het 
Jeugdhuis, gevuld tot de nok met de 
retraitanten van de Nieuwstraat enz. 
0 ja, we mogen 't gerust zeggen, we 
zijn zeer tevreden over de opkomst, en 
de medewerking van de parochianen 
van St. Petrus. Ik weet 't wel, over de 
hele linie hebben we de volle 100 %
niet gehaald. Dat hadden we ook niet
verwacht. 
Ik geloof, dat Jas de Keistamper 't laatst 
gezegd heeft: het zijn allemaal goeie 
mensen in Boxtel; en er zijn drie soor
ten van goeie keistampers: ,,hele goeie, 
goeie en minder goeie" ...... dus alle 
goeie! 
En nu de laatste ronde. Dat belooft ook 
weer 'n succes te worden. We hoeven 
er geen reclame meer voor te maken. 
De Parochie -Retraite spreekt voor zich
zelf, door al 't mooie wat er geboden 
wordt. Zelfs de slachtoffers van de pok
ken-inenting, die soms half of helemaal 
ziek zijn, ze komen met opgezette en 
pijnlijke armen naar de retraite. Ze wil
len er niets van missen. 
Hulde aan de retraitanten van de kapel 
in 't St. Paulus Jeugdhuis. 
Degenen, die door omstandigheden ver
hinderd waren, en niet geweest zijn, 
kunnen de laatste kans benutten. 
De uitnodigingskaart van de vorige 
groepen zijn ook nog geldig voor de 
laatste wijk. 
Op Zondag 3 Juni volgt de grote slui
ting van de Parochie-Retraite in de 
kerk. 
Mededelingen hierover de volgende 
week. 

Pater Monulphus. 

En de eersten die blijvend zelfstandig 
werden was Uruguay. Dit ligt rechts van 
de Parana en lange tijd hebben de Span
jaarden en de Portugezen erover ge
twist tot wiens gebied dit eigenlijk moest 
behoren volgens de getrokken demarca
tielijn. Het gevolg was dat de plaatse
lijke bevolking zich van geen van beide 
landen iets aantrok en zichzelf vrij ver
klaarde. 
Het overige Spaanse gebied was reeds 
lang in delen gesplitst onder verschillen
de onderkoningen die regeerden in af• 
hankelijkheid en op gezag van de ko
ning van Spanje. 
!)e eerste gedachten aan zelfstandigheid 
m deze gebieden, los van Spanje en Por
tugal, kwamen op tegen 1800 door het 
voorbeeld van de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika, die zichzelf losmaakten 
van Engeland; en door het voorbeeld 
van de Franse revolutie, waar men het 
koningsgezag verwierp. Sterker werd de 
vrijheidsgedachte toen een Engels vloot
eskader in 1806 Buenos Airos innam en 
de Spaanse gouverneur zo'n slappe hou
ding aannam, dat de burgerij op eigen 
gezag de Britten eruit smeet. Ook in 
Venezuela en het Portugese Brazilië kwa
men opstanden voor, die echter mislukten. 
Totdat de leiding der vrijscharen in de 
hand kwam van Simon Bolivar, die als 
de grote bevrijder van Zuid-Amerika in 
de geschiedenis bekend gebleven is. 
Tegelijkertijd zette men in Argentinië 
de opstand door onder leiding van San 
Martin. Dze twee leiders hadden hard 
te vechten met de koningsgezinden maar 
toen beiden successen begonnen t� boe
ken, kwam heel Spaans Zuid-Amerika in
beweging. Bolivar trok vanuit Venezuela 
naar het Zuiden, San Martin vanuit Ar
gentinië naar het Noorden; op de Eve
naar ontmoetten zij elkaar in 1822. San 
Martin trok zich toen uit de leiding te
rug, terwijl Simon Bolivar voortging met 
de laatste tegenstand van de SpanJaar
den te breken. 
In 1823 kreeg Zuid-Amerika nog steun 
van het vrije Noord-Amerika, niet met 
legers maar door de aldaar afgekondig
de Monroe-leer: dat iedere Europese 
mogendheid die in Noord' of Zuid-Ame
rika gebied zou trachten te heroveren, 
op de tegenstand der Verenigde Staten q 

kon rekenen. 
Brazilië kreeg in hetzelfde jaar 1822 
zijn vrijheid, maar op een heel andere 
manier. Toen Napoleon Portugal aan
viel werd de Portugese hoofdstad ver
plaatst naar Rio de Janeiro in Brazilië. 
En toen in 1820 de koninklijke familie 
terug wilde gaan naar Lissabon, omdat 
daar een revolutie was uitgebroken, eis
ten de Brazilianen dat kroonprins Pedro 
als regent in Brazilië zou blijven. Deze 
Pedro koos al gauw in alles de partij 
der Brazilianen tegen de Portugese rege
ring in en in 1822 stelde hij zich aan het 
hoofd van de Braziliaanse vrijheidsbewe
ging, die hem uitriep tot de eerste ko
ning van Brazilië: Pedro I. T. 



Brabants land en volk, in kleur en leven 
DE "HUIZING" VAN DE BOER. 

Kleur en leven van Brabants land en 
volk zouden hier onvolkomen worden 
weergegeven als de boerenhuizing uit 
vroeger jaren niet eens ter sprake ge
bracht werd. En aangezien we vorige 
week met "d'n overtrek" toch bij de 
Brabantse boerderij beland waren, zijn 
we nu "d'n hèrd" maar eens binnen
gestapt. 
Dieë hèrd is een groot vertrek met hel
denl'it gekalkte muren en een rood en 
blauw geplavuisde vloer. Dank zij de 
Zaterdagse toewijding van de dochter 
des huizes is deze vloer een schilderach
tige boerenweelde, een lust voor het 
oog, want met wit zand zijn allerhande 
schone figuren aangebracht, o.a. op de 
plek waarboven de tafel staat en aan 
de kanten, waar het zandtapijt een 
prachtige garnering heeft gekregen. 
Dan ziet ge de boerenschouw met het 
öpen vuur en de mooie tegels. Boven 
het vuur hangt de ketel aan de z.g. 
,,haal", terwijl boven de omlijsting van 
de uitspringende schoorsteen een serie 
kleurige borden staan, met in het mid
den een kruisbeeld. 
Aan één kant van het vertrek zien we 
een betimmering met kleine deurtj<:s. 
Dat is de "beddekoets" of "bedstede", 
de slaapplaats van de boer en z'n 
vrouw. Naast deze beddekoets hangt de 
,,beddepan" tegen de muur. Deze geel
koperen ronde pan met het prachtig ge
dreven, openslaande deksel en de lange
dikwijls fraai bewerkte houten steel, 
dient om in de winter het bed te ver
wannen. (Tegen bedtijd schepte de boe
rin in die pan de nog in het haardvuur 
gloeiende houtskool en stak de warm 
geworden pan vervolgens onder het bed
dedek. Naar de begrippen van onze tijd 
misschien een eigenaardige en omslach
tige manier, doch in die tijd gold de 
bçddepan als een zeer practisch mid
del voor de bedverwarming. Dienst doen 
deze pannen al lang niet meer, wel zien 
we ze hier en daar nog als antieke sie
raden aan de muur hangen.) 
Er is nog meer in de grote hèrd, dat 
onze aandacht vracht. Wat een massaal 
en prachtig uitgevoerd kabinet neemt 
daar bijvoorbeeld zo'n ruime plaats in! 
Zie eens wat een kostbaar eikenhouten 
meubelstuk, al of niet opgelegd met 
noten- of palisanderfineer en voorzien 
van koperen geciseleerde sleutelplaten 
en ladetrekkers. Het bovenste gedeelte 
heeft brede openslaande deuren, waar
van de panelen zijn gevat in mooie 
lijsten; het onderste deel is voorzien 
van een drie- of viertal laden. Zulk een 
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De Dr. Hoeksvereniging 

Afd. van het Wit-Gele Kruis 

Wat ter sprake kwam op de 
Jaarvergadering. 

Zoals aan het slot van het verslag der 
jaarv,ergadering ·van de Dr. Hoekstich
ting, afd. Wit-Gele Kruis, medegedeeld, 
zouden wij nog eens de aandacht vra
gen voor deze onder onze Boxtelse ge
meenschap zoveel presterende vereni
ging. 
Laten we meteen er op wijzen, dat de 
bedoeling hierbij is te doen uitkomen, 
dat de betekenis van onze voor de 
volksgezondheid zo nuttige instelling 
afhankelijk is van de medewerking der 
leden. 
Veel lof komt toe aan de wijkzusters en 
overig personeel, doch uit de ervaringen 
van hen is gebleken dat bij vele leden 
het sociale sentiment opzichtens de ver
eniging miniem . is. 
Een vlotte betàling van de toch niet 
hoge contributie zou toch het allermin
ste bewijs van waardering moeten zijn, 
doch in dit opzicht blijft nog wel een 
en ander te wensen, zodat voor wat be
treft de contributie moet worden over
gegaan tot inning per kwartaal. 
De maand-contribuanten gelieven hier
mee rekening te houden. 
Jammer genoeg voor de vlotbetalenden 
zal deze maatregel genomen moeten 
worden. 
Terecht bracht de voorzitter onder de 

, aandacht dat de Dr. Hoeksstichting, af
deling van het Wit-Gele Kruis, sociaal
charitatief werkt, doch dit betekent dan 
ook dat de vereniging haar taak voor 
allen kan behartigen met medewerking 
van allen. 
Met de 1500 gulden subsidie van de ge
meente, die, naar het woord van de 
burgemeester, eigenlijk bedoeld is als 
stimulering van het werk der vereni
ging, en de ruim 2300 gulden rijkssub
sidie, is de zorg om het behoud slechts 
verlicht. 
Immers, als we, de exploitatierekening 

•' over 1950 lezende, nog een nadelig sal
do zien van bijna 1100 gulden, dan lijkt 
de wens naar hogere contributie alles
zins gemotiveerd. 

kabinet is begrijpelijk de trots van de 
boerin. 
Ondertussen gaat ge even zitten op de 
biezenmatten stoelen, die getuigen van 
het practische inzicht der boerenmen
sen. De biezen, die men aan elke boe
rensloot vond, waren immers goedkoop 
materiaal voor een sterke en ook mooie 
bekleding, die nu n.b. nog als "modern" 
geldt. 
Het vertrek verder rondziende bemer
ken we de lamp, die behalve als een 
practisch ook als een decoratief voor
werp wordt beschouwd, getuige de pa
pieren roos, die men aan de bol heeft 
gehangen om het effect nog te ver
groten. 
Maar bovenal treft het ons in deze 
boerenhuizing hoe eenvoudig de schil
derijen zijn, die de wanden versieren. 
Ze zijn echter niet zó eenvoudig of ze 
vormen een afstraling van de degelijke 
godsdienstzin, die meer gedragen wordt 
door het "gevoel" dan de "wetenschap", 
maar die niettemin sterk genoeg is ge-

. bleken om de Brabantse vroomheid in 
de kinderen en kindskinderen levendig 
te houden. Zie eens naar het "Oog van 
de Alziende", een plaat die welhaast in 
geen enkele boerderij ontbrak: in het 
midden is in een driehoek (het symbool 
van de Allerh. Drieëenheid) ,,het oog'' 
gevat en er omheen staan de waarschu
wende woorden: ,,God ziet U !" Een per
manente vermaning, die wel diep ge
worteld moet zijn geweest in de harten 
van onze voorouders. Voorts zijn daar 
- in op de smaak van die tijd afge
stemde kleuren - afbeeldingen van de
Mater Dolorosa, het Ecce Homo en het
tafereel Christus voor de Hogepriester
Caïphas. Uit al dit religieuze plaatwerk
en de heiligenbeelden onder de stulpkes
blijkt, dat deze mensen in het leven van
alle dag wilden steunen op een verdiept
geloofsleven en een sterk godsdienstige
gei!:inssfeer. Als we onze gedachten nu
uit het verleden terugroepen zien we
met tevredenheid, dat de uiterlijke ver
anderingen in het boerenleven niet ge
paard zijn gegaan met ingrijpende wij
zigingen op godsdienstig gebied. We
zien, dat de innerlijke gesteltenis van
het Brabantse boerenvolk nog immer rust
op de sterke pijlers "eenvoud en ge
loof"
Het moeten deze eigenschappen zijn ge
weest, die de katholieke boeren door de 
harde strijd om het bestaan geloodst 
hebben, zonder dat deze daarbij al te 
veel geestelijke schade opliepen. 
Over deze moeilijke tijden een andere 
keer meer. 

En dat zonder verhoging van contribu
tie het ledental zal moeten toenemen 
om het werk in het belang der volks
gezondheid in ieder onderdeel te hand
haven, ligt voor de hand. 
In feite is eigenlijk al een en ander niet 
te behouden, zoals uit de mededelingen 
omtrent de beschikbaarstelling van hulp
middelen bleek. 
Is het spijtig dat door de nonchalante 
handelwijze der gebruikers op een mooie 
hulpdienst straffe maatregelen moeten 
genomen worden, erger is nog dat onder 
de omstandigheden als hiervoor ge
schetst, nuttig gewenste ondernemingen 
op de achtergrond moeten blijven. 

Jaarvergadering 

Boxtels Harmonie 

De heer Tielen 25 jaar bestuurslid. 
J.I. Zaterdag hield Boxtel's Harmonie
haar jaarlijke algemene vergadering, die
zoals gewoonlijk, van de zijde der dona
teurs en begunstigers maar matig was
bezocht.
Diverse punten van de agenda werden 
vlot <1fgewerkt. Op keurige wijze gaf de 
secriitaris in zijn verslag een overzicht 
van 'hetgeen in het afgelopen jaar was 
gebeurd en op niet minder keurige wijze 
kreeg men van de penningmeester een 
overzicht van de stand der financiën. 
Hieruit bleek, dat, hoewel nog een batig 
saldo aanwezig was, de uitgaven in de 
laatste jareri de inkomsten verre over
troffen, zodat naar verhoging der in
komsten zal moeten worden gestreefd. 
Deze verhoging van inkomsten zal spe
ciaal gezocht moeten worden in de op
voering van het aantal donateurs en be
gunstigers. 
Besloten werd dan ook een speciale actie 
op touw te zetten om de inwoners van 
Boxtel te bewegen alsnog lid of dona
teur te worden van Boxtel's Harmonie, 
die toch zoveel aangename verdiensten 
heeft voor de plaatselijke gemeenschap. 
In de samenstelling van het Bestuur, zo
wel bij het hoofdbestuur als de werken
de leden, kwam geen verandering daar 
alle aftredende Heren werden herkozen. 
Hierna had nog een intieme huldiging 
plaats: De Heer Tielen maakte n.l. 25 
jaar deel uit van het hoofdbestuur. Op 
treffende wijze schilderde de voorzitter 
de verdiensten van deze jubilaris, die 
onder vaak moeilijke omstandigheden 
de financiën van Boxtel's Harmonie 
heeft beheerd, steeds met cijfers en ge
tallen heeft moeten goochelen, maar het 
toch altijd zo heeft weten te plooien 
dat Boxtel's Harmonie er kwam. Na
mens het hoofdbestuur overhandigde 
de Voorzitter hem een passend cadeau. 
Ook de werkende leden feliciteerden bij 
monde van de Heer Quinten de jubila
ris, dankte voor de steeds prettige 
samenwerking en bood een prachtige 
bloemenmand aan, welke geste door de 
Heer Tielen zeer op prijs werd gesteld. 
Nadat nog enige Heren van de rond
vraag hadden gebruik gemaakt, werd 
deze zeer prettige en geanimeerde ver
gadering gesloten, en bleef men nog 
enige tijd gezellig bij elkaar, onder het 
genot van een "glaasje" en een heer
lijke sigaar. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend vool· spoedgevallen, 

ZONDAG 27 MEI 

Dokter G. C. Wentholt 
Stationstraat 85 Telefoon 367 

* Om te voorkomen, dat Boxtelse
zwemmers en zwemsters bij een duik in
de gemeentelijke bad- en zweminrich
ting - door wier en waterkroos om
hangen - het aanzien van watergod
Neptunes zouden krijgen, heeft de ge
meente het plan tot radicale verbouwing,
vernieuwing, verbetering en wat dies
meer zij, opgevat. Men wacht nog op de
beslissing van Gedeputeerde Sta•en.
* Indien (we lopen even vooruit) Gede
puteerden hun goedkeuring willen ge
ven aan dit plan, zullen we dit jaar geen
bad kunnen nemen in het Leisendven.
Als dit voor onverstandige lieden maar
geen aanleiding wordt om in Dommel,
kanaal of visvijver te gaan zwemmen;
want daarvoor zijn de gevaren te groot.
Verdrinking, besmetting en een bon
netje zijn risico's die men beter niet kan
lopen, dunkt ons. * Denkt U ook nog
even aan het kraaien van de rode haan?
Weest voorzichtig met vuur in de nabij
heid van bos en heide; het behoud van
prachtige gebieden natuurschoon zal het
niet te versmaden loon zijn. * Na al
deze waarschuwingen hoeft er voor de
pokken geen meer bij. De zere armen,
de lastige controles en al wat daarmee
samenhangt zouden U wrevelig gestemd
kunnen hebben ...... * We lazen deze 
week over een andere plaag: de voor
jaarsmoeheid. Juist toen we zo'n scheut 
moeheid bij ons meenden te kunnen 
constateren, hoorden we van een 87-jarig 
Boxtels besje, dat er telkenjare op staat 
om op haar akkertje, nadat dit is omge
ploegd, zelf te telen, te wieden en te 
oogsten. Asjeblief.... .. en nu wij met 
onze voorjaarsmoeheid! * Ondertussen 
nadert het Mariabuurtkapelletje zijn 
voltooiing. Als we ons niet vergissen 
komt Moeder Maria 2 Juni temidden 
van Haar mensen wonen om een Buur
vrouw te zijn, die troost en sterkte biedt 
in het kommervolle leven van alle dag. 
Of is het soms niet schoon en zinrijk, 
dat Maria Haar woning tussen die van 
Haar kinderen vindt? * Wijkkapel "De 
Burcht" is thans eindelijk vanachter de 
kaduke bouwsels in de Van Homstraat 
vandaan gekomen en domineert 
wachtende op de verfraaiingen van de 
omgeving - al met zijn forse construc
tie-elementen waaraan ook de naam ont
leend is. * Ofschoon de St. Angela
school uiterlijk nog· niet geheel uit de 
grondverf gekomen is, zou het ver
nieuwde interieur menig volwassene, die 
er zijn (haar) ondeugendste jaren ge
sleten heeft, met stomheid slaan. Zo 
keurig en zo doelmatig is het er! * 
Deze laatste ster had een kruisje moeten 
zijn, want we willen terloops Uw royale 
steun vragen voor het Rode Kruis, opdat 
deze instelling in staat 1(esteld zal wor
den haar vele taken van· naastenliefde in 
volle omvang te blijven verrichten. Geeft 
daarom gul!!! 

Plaatselijk Nieuws 
BIJZONDERHEDEN OVER DE WINKELIERSACTIE. 
Naar we vernemen kunnen de klanten 
welke nog in het bezit zijn van bonnen 
met rode opdruk BWV 1 en 2 deze nog 
omwisselen tegen waardebonnen tot en 
met Zaterdag 26 Mei a.s. 6 uur, bij de 
Fa. ·w. Prick, Rechterstraat. 
De waardebonnen worden tot en met 
Maandag 28 Mei a.s. door de Actie
winkeliers nog voor betaling aange
nomen. 
De trekking der prijzen vindt plaats 
Woensdag 30 Mei 's avonds te 8 uur op 
de Markt, met welwillende medewer
king van de heer van Almkerk, korps
chef van de gemeentepolitie. 
Zegt het voort! 

A.S. ZONDAG PROCESSIE UIT BREDA. 
Bij gelegenheid van de Breda'se proces
sie, die a.s. Zondag 's morgens om half 
8 in Boxtel arriveert, worden de inwo
ners van Boxtel vriendelijk verzocht de 
vlaggen uit te steken. 

GIFTEN VOOR MARIA-BUURTKAPEL. 
Van een oud-bewoner der Prins Hen-
drikstraat voor het kapelleke f 1,00 
Van N. N. f 1,-
Opdat de Marialiefde mag 
groeien, van de penningm. 
Steentjesverkoop 
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INZEGENING VAN HET MARIA-BUURTKAPELLETJE UITGESTELD. 
Door niet voorziene omstandigheden is 
het Maria-buurtkapelletje niet op tijd 
onder de steiger vandaan kunnen ko
men, zodat de inzegening een week zal 
moeten worden uitgesteld. Deze plech
tigheid zal nu plaats vinden op Zater
dag 2 Juni. 

MEDEDELINGEN VAN DE BLOEDTRANSFUSIEDIENST. 
De bloedafnameavond die op 16 Mei in 
het St. Paulus Jeugdhuis zou worden 
gehouden, moest in verband met het 
pokkengevaar en in inentingen worden 
afgelast. De toestand laat zich op het 
ogenblik echter gunstig aanzien, zodat 
verwacht kan worden dat over enige 
weken in Noord Brabant weer bloed 
afgenomen kan worden. 
Het centraal laboratorium van de bloed
transfusiedienst vindt het zeer jammer 
dat de bloedafname in Boxtel niet door 
kon gaan, aangezien er nog steeds een 
tekort aan bloedplasma bestaat. 
Gelukkig verwachten wij dat in de eer
ste helft van Juni de bloedafname zal 
kunnen worden afgewerkt. Nadere me
dedelingen hierover volgen nog. 

JAMIN-IJS 
in 't ANK ER 

't Heerlijke dubbeldik-Ijs 
Choco dubbeldik 
Zeer grote Bekers 

10 et. 

15 et. 

20 et. 

* Komt vanaf heden dagelijks op 
straat. 

OPRICHTING AQUARIUMVERENIGING. 
De voorbereidende werkzaamheden van 
het oprichtingsbestuur zijn in zo'n ver
gevorderd stadium gekomen, dat tot de 
feitelijke oprichting van een aquatium
vereniging kan worden overgegaan. 
Daartoe zal op Maandag 28 Mei, 
's avonds om 8 uur, in de zaal van de 
Heer H. van Rooij, in de Baroniestraat, 
een vergadering worden belegd waarop 
alle aquarium- of terrariumliefhebb·ers 
verwacht worden. Het belooft een zeer 
interessante avond te worden, waarop 
tevens de gelegenheid zal worden gege
ven om zich als lid van deze eerste Box
telse aquariumvereniging op te geven. 

EINDHOVENSE H. BLOEDPROCESSIE.
Wéér trok de Eindhovense H. Bloed
processie op Sacramentsdag het genade
oord Boxtel binnen om zingend en bid
dend lof te brengen aan de H. Eucha
ristie. Begeleid door de harmonie van 
Huize De La Salie schreden 's morgens 
circa 10 uur grote groepen bruidjes met 
bloemen en symbolen naar het proces
siepark, dat in zomerse luister wachtte 
op deze lieflijke handhaafsters van een 
jaren oude traditie. Maar ook veel vol
wassenen hadden de reis naar Boxtel 
gemaakt, zodat de Eindhovense proces
sie weer een gebeurtenis werd van 
grootse godsdienstige allure. 

SACRAMENTSPROCESSIE 
OP STAPELEN. 
Donderdag 24 Mei - Sacramentsdag -
werd in het lommerrijke park van Sta
pelen, nabij het oude kasteel, de jaar
lijkse Sacramentsprocessie gehouden. 
Onder de Plechtige Hoogmis hield de 
We!Eerw. Pater Leonardus in 't Zandt 
een predicatie over de grote Goddelijke 
liefde voor de mensen, zoals die ons 
tegenstraalt uit het H. Sacrament des 
Altaars. 
Na de H. Mis trok de Sacraments
processie door de lanen van het park, 
die in een kleurrijk mozaïek herschapen 
waren en door het prachtige weer veel 
luister bijzetten aan deze schone 
traditie. 

KAJOTTERS TERUG UIT ROME. 
De gezegende vlaggen overhandigd. 
Toen Zondagavond het gerucht de ron
de deed, dat de vier Kajotters, die de 
reis naar Rome hadden meegemaakt, op 
weg naar Boxtel waren, maakten de 
overige Kajotters en Kajotsters zich in 
allerijl gereed voor een hartelijke, ka
meraadschappelijke ontvangst. Met de 
drumband voorop, trok men - ter ont
moeting - ele Eindhovenseweg op. En 
daar waren ze dan de Romereizigers, 
verrast door deze spontaan bereide ont
vangst maar onmiddellijk bedacht op de 
overhandiging van de Kajotters- en Ka
jotstersvlaggen, die tijdens de Pausmis 
door Zijne Heiligheid gezegend waren. 
Onder grote belangstelling ging het toen 
op de Kajuit af, waar ook de ouders 
van de bedevaartgangers ter verwelko
ming aanwezig waren. 

Mede door de goede zorgen van de 
V.K.A.]. kreeg de ontvangst hier een
allergezelligst hoogtepunt. Na bedankt
te hebben voor de onverwachte geste,
togen de reizigers echter huiswaarts, om
daar - ondanks de vermoeienissen van
de reis - opgetogen verhalen te doen
over de audiëntie bij Z. H. de Paus, de
herdenking van de uitvaardiging der
sociale encyclieken, de Pausmis en de
ontmoetingen met de Italiaanse Ka
jotters.

R.K.J.B., AFD. BOXTEL. 
Wegens plaatselijke omstandigheden kan 
de gewassenwedstrijd, welke door de 
kring was georganiseerd, niet doorgaan. 
Daarom wordt er dit jaar een plaatse
lijke wedstrijd georganiseerd in de teelt 
van aardappelen. Degene die hieraan 
wensen deel te nemen, worden verzocht 
zich hiervoor a.s. Zondag na de Hoog
mis op te geven in 't kantoor van het 
pakhuis van de N.C.B. 

GEMONDE FANFARE ST. LAMBERTUS. 
Het wordt voor de Gemondse fanfare 
St. Lambertus a.s. Zaterdag een gewich
tige dag, want men gaat dan naar Hil
versum om voor de K.R.O.-microfoon 
op te treden. 
Zaterdagmiddag om 2.40 uur zal men 
dit optreden voor de radio kunnen be
luisteren. Wij wensen directeur en leden 
van "St. Lambertus" veel succes! 

ESCH 
BELANGSTELLING VOOR DE 
MISSIENAAIKRING 1 
Door de grote Missieliefde van de 
Essche bevolking heeft de onlangs ge
houden Missienaaikring-tentoonstelling 
weer f 755,- aan de kas doen toe
vloeien. (De bruto-opbrengst bedroeg 
f W5,-). 
Ondanks dit bevredigende resultaat zal 
nog naar andere middelen moeten wor
den uitgezien om de Missienaaikring op 
volle kracht te kunnen laten werken. 
Het aantal contribuërende leden (f 1,20 
per jaar) kan nog sterk verhoogd wor
den, terwijl ook de missiebusjes bij fees
telijke gelegenheden en begrafenissen 
méér kunnen opbrengen. Laat bovendien 
ieder in eigen omgeving propagandist 
worden voor dit mooie missiewerk, zodat 
de missionarissen kunnen rekenen op 
alle mogelijke steun van de achterhoe
de in 't vaderland. 

Opera "Joseph in Egypte"

op feestprogramma van de 

H. Hartparochie 

Opvoering voor de gehele Katholieke 
gemeenschap van Boxtel. 

In het kader van het gouden feest van 
de Parochie van het H. Hart zal door 
de studenten van Stapelen op Woens
dag 13, Donderdag 14 en Vrijdag 15 
Juni de Opera "Joseph in Egypte wor
den opgevoerd. 
Deze prachtige Opera van Méhul, een 
van de beste Franse componisten dei' 
18e eeuw, wordt als een feestgeschenk 
de parochianen van het H. Hart aange
boden en zal, om de gehele bevolking 
van Boxtel in de gelegenheid te stellen 
er van te genieten, op bovenvermelde 
drie dagen worden opgevoerd. 
De zeer lage entreeprijs van 50 en 75 
cent is slechts te beschouwen als een 
compensatie van aan de opvoering ver
bonden kosten. 

Wist U ..... 
dat... in de wouden van de Amazone 

een boom groeit, die vruchten 
levert, waarvan het sap op melk 
gelijkt. Deze melk is even goed 
te drinken als onze koemelk en 
is ook bruikbaar in koffie en 
thee. 

dat ... het gebit van een volwassen mens 
uit 32 tanden en kiezen bestaat. 

' het melkgebit van een kind be
staat uit 20 tanden en kiesjes en 
. . . moet evenals het gebit van 
oudere mensen op tijd gecontro
leerd worden door een tandarts. 

dat ... het engel se Hogerhuis 963 leden 
telt. 

dat ... Ame,:ika ruim 18000 bioscopen 
telt. 

dat ... het grondgebied van de Sowjet
Unie een zesde deel van het ge
hele landoppervlak der aarde be
slaat. 

dat ... aan de Noordpool zich onder het 
ijs grotendeels water bevindt, ter
wijl aan de Zuidpool onder het 
ijs voor het grootste deel land is. 

10 /1 Denksport 

DOORLOPEND KRUISWOORDRAADSEL MET 

b 

MAGISCH FIGUUR. 

HORIZONTAAL: 1. Kerkopzichter I lichaamsdeel. 2. Dierentuin, 
vlaktemaat; gesteente. 3. Groet; verdieping; plaatsje in Overijse!. 4. 
Eetbare wortel; advies. 5. Muzieknoot, veerkracht. 6. Bekende motor
races I rondhout. 7. Ongeluksgodin; opening. 8. Lidwoord I wederk. 
voorn. woord. 9. Lichaamsdeel, houding. 10. Scheepskamertje 1 zoon 
van Adam. 11. Lengtemaat; hoog bouwwerk, Romeins keizer. 12. Or
gaan; geestdrift; ik (Lat.) 13. Telwoord; Plaats in Zeeland. 
VERTICAAL: 1. Stad in Zuid-Afrika; roofvogel. 2. Regel; marterach
ti,g roofdier I vette vloeistof. 3. Handvat; lengtemaat. 4. Telwoord, 
vesting. 5. Europeaan, danskoor1 6. Venster, buitenrand van rad of 
wiel 17. Hevig; vochtig. 8. Omlaag; in het jaar. 9. Helder, zilverpopu
lier. 10. Lidwoord, tijdperk, insect, pers. voorn. woord. 11. Vers, 
mannelijk zoogdier, salaris. 

MAGISCHE FIGUUR. 
Horizontaal en verticaal. 

1. Hindoes' kluizenaar. 2. Landstreek in Noord Brabant. 3. Reuzen
gestalte. 4. Groene kleur (in de wapenkunde). 5. Bespottelijke figuur.
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Pokkenbehandeling 

in vroegere tijden. 
Wanneer men jarenlang de zegeningen 
van bepaalde maatregelen heeft onder
gaan vergeet men zo licht dat het in
derdaad zegeningen zijn. En dan kan 

. men zich eigenlijk niet goed meer voor
stellen hoe de wereld er uit zou zien, 
wanneer indertijd die maatregelen niet 
genomen waren. 
Zo gaat het ook met de pokken en de 
vaccinatie er tegen. Dank zij een min of 
meer geregelde vaccinatie is Europa 
thans nagenoeg vrij van deze ziekte. 
Wel treden geregeld zo nu en dan, door 
geïmporteerde gevallen, kleine epide
mieën op. Maar door krachtige maat
regelen heeft men die dan weer spoedig 
onder de knie. 
Tevens ziet men daarbij in het meren
deel der gevallen gelukkig de lichtere 
vorm de z.g. variolois optreden. 
Wat een werkelijke pokkenepidemie be
tekent weten eigenlijk alleen maar zij 
die in vroegere jaren in de tropen ge
leefd hebben te midden van grote be
volkingsgroepen die niet of onvoldoen
de waren ingeënt. Dan ziet men pas 
welk een gevaarlijke ziekte de pokken 
is, waarvan de sterfte bij verschillende 
epidemieën tussen 10 en 30 percent kan 
wisselen. Maar wat speciaal in de tro
pen met een goede organisatie van de 
vaccinatie te bereiken is, heeft in de 
jaren dat Indonesië nog Nederlands In
dië was de " Dienst der Volksgezond
heid" aldaar bewezen. Het gehele land 
was er in vaccinatie-districten verdeeld 
waarin inlandse vaccinateurs met vol
ledige medewerking van het bestuur 4 
maal per jaar hun rondgang hielden. Zo 
kwamen deze 4 maal per jaar op de 
zelfde plaatsen, waar het hun taak was 
alle zuigelingen van 6-9 maanden oud 
in te enten. De revaccinatie van oudere 
kinderen en volwassenen was organisa
torisch van de vaccinatie gescheiden. 
Dank zij deze dienst was, speciaal wat 
de pokken betreft, de toestand op Java, 
Madoera, Bali, Lombok, enz. de gun
stigste van de gehele tropen. Aangezien 
pokken een zo gevaarlijke ziekte is, is 
het te begrijpen dat men er, ook in de 

Geen tienduizend ... 
maar twintigduizend. 

ONTMOETING TUSSEN 
MADAME PEST EN 
MADAME POKKEN. 

De reizigers, die bij het passeren van 
Tilburg zich zó angstig tonen voor be
smettingsgevaar dat zij de coUpéraam
pjes sluiten, kregen enige dagen geleden 
van een medicus per radio het verwijt 
te horen, dat zij toch wel erg overdre
ven en dat het gevaar van besmetting 
toch heus niet zo ontzéttend groot was. 
Typisch passend hierop is de grappige 
vertelling van de ontmoeting tussen 
Madame Pokken en Madame Pest. 
Deze twee figuren .uit het apocalypti
sche schrikbeeld ontmoetten elkaar eens 
ergens op de Balkan, waar ze een 
praatje maakten. 
Madame Pokken informeerde nieuws
gierig naar het doel van de reis van 
Madame Pest. Deze, doorgaans zo ge
heimzinnig doende Madame, was nu 
'ns erg spraakzaam en vertelde op weg 
te zijn om 10.000 mensen te gaan be
werken met alle gevolgen vandien. 
Er vielen echter geen tien- maar twintig
duizend mensen als slachtoffer van de 
pest! 
Op haar aftocht wilde het toeval, dat 
de twee elkaar weer ontmoetten. 
Madame Pokken deelde Madame Pest 
toen mede gehoord te hebben, dat niet 
10.000 maar 20.000 mensen gestorven 
waren, waarop Madame Pest verwonderd 
en ietwat geïrriteerd over deze bemoei
zucht verklaarde, dat zij slechts 5000 
slachtoffers gemaakt had, doch dat de 
15 .000 andere door de schrik aangetast 
waren geworden ......... 

Ingezonden 

Mag ondergetekende zo vrij zijn, in dit 
blad, zijn bescheiden mening kenbaar te 
maken over de laatstleden Zondag ge
houden H. Bloedprocessie. Wellicht kan 
het de organisatoren van nut zijn voor 
een volgende keer. 
In Brabants Centrum van 18 Mei j.l. 
was ondermeer een artikel opgenomen 
,,De H. Bloedprocessie geen kijkspel". 
En tóch, wat is het deze keer een show 
·geweest, louter een kijkspel. 
Het voornaamste deel van de processie, 
-de H. Eucharistie, liep totaal verloren 
.achteraan, terwijl dit het hoogtepunt 
moet zijn van ons godsdienstig leven. 
Zo ging de eerbied totaal verloren, het
·geen nog venneerderd werd door een 
paard, dat voortdurend dwars de straat 
overstak. 
Waarom het Allerheiligste niet middenin, 
omgeven door honderden bruidjes en
daarachter diverse deputaties. 
Moet O.L.H. in het openbare leven 
altijd achteraan komen. 
Het gaf zoals het nu ging, voor onze 

.andersdenkende broeders een bespot
telijke indruk. 
Mag ik tot slot de klacht weergeven 
van een noordeling: ,,Behoudens enkele 
groepen, werd er totaal niet gebeden. 

H.L. 

NASCHRIFT. Als de toeschouwers in 
goede gesteltenis gevolg hadden gege
ven aan het tevoren gedane verzoek om 
zich aan te sluiten, hetzij als leden van 
verenigingen bij hun gezelschappen in 
-de stoet, dan wel als gelovigen buiten 
·verenigingsverband achter de processie, 

tropen, al sedert de vroegste tijden 
maatregelen tegen heeft genomen. Zo 
kende men in China al sedert de rege
ring van keizer Tchin Song in de lüe 
eeuw de z.g. variolisatie die zich van de 
vaccinatie hierin onderscheidt dat men 
daarbij niet van de smetstof uit de pok
puisten van kalveren maar uit die van 
mensen gebruikt maakt. De Chinezen 
verzamelden de korsten der pokpuisten 
van een overigens gezond kind dat geen 
ernstige ziektevers,hijnselen gedurende 
de ziekte vertoond had, droogden deze 
en bewaarden ze in porceleinen vaasjes, 
die met stroken papier hermetisch ge
sloten werden. Deze smetstof mocht 
niet langer dan 6 maanden bewaard 
worden, want men wist dat hij dan zijn 
virulentie ging verliezen. 
De inenting geschiedde dan in de herfst 
of de lente. De dokter zocht daarvoor 
een dag uit dat het niet te wann en niet 
te koud was en weinig wind. Rekening 
werd gehouden met de stand van de 
sterren: de 5e en de 9e dag van de 
nieuwe maan waren speciaal voor deze 
behandeling zeer gunstig. De inenting 
geschiedde meestal in de neusgaten, 
waar een weinig van het poeder van de 
gedroogde korsten door middel van een 
buisje werd ingeblazen. Ook deed men 
het wel eens langs vochtige weg. De 
korsten werden in een weinig water op
gelost, · een propje katoen werd daar in 
gedrenkt en dit werd dan bij meisjes in 
het linker, bij jongens in het rechter 
neusgat gestopt. 
Daarna moest het kind rustig thuis blij
ven, in een helder vertrek, terwijl wie
rook om hem heen gebrand werd. 
Natuurlijk kenden ook de Chinezen de 
ernstige gevolgen die aan deze metho
de van enten verbonden zijn, konden en 
wisten zij dat zich somtijds een zwaar 
geval van pokken ontwikkelde dat de 
dood tengevolge kon hebben. Dit is dan 
ook de reden dat, toen in het Oosten 
de vaccinatiemethode van Jeuner be
kend raakte en men zag hoe veel min
der gevaren deze opleverde, men ogen
blikkelijk de oude methode heeft laten 
varen om van deze zegening van het 
Westen gebruik te maken. 

dan zou het H. Sacrament behalve het 
hoogtepunt ook het middelpunt zijn ge
worden van deze ommegang. 
In de komende jaren zal er daarom nog 
meer zorg aan besteed moeten worden 
de gelovigen van Boxtel ervan te door
dringen dat de processie een openlijke 
godsdienstoefening is, waarin minstens 
alle huisgezinnen vertegenwoordigd die
nen te zijn. 
Overigens zij inzender er nog op gewe
zen, dat zowel in de gecostumeerde als 
in de ongecostumeerde groepen gezon
gen en gebeden werd, terwijl de muziek
corpsen bovendien processiemarsen 
bliezen. 
Inzender moet hierbij vooral niet ver
geten, dat alleen de deelname aan een 
processie reeds een uiting van gods
dienstbeleving is! (Red.) 

SPORT-NIEUWS 

K.S.V. ,,BOXTEL". 

Van de seniorenelftallen kwam Zondag 
j.l. alleen het vierde in het veld. De 
thuiswedstrijd tegen Avesteijn 3 leverde 
een daverende 12-1 overwinning op. 
Zaterdag 26 Mei. 

Morgen, Zaterdag 26 Mei, gaan de A
junioren om 4 uur een huldigingswed
strijd spelen in Drunen. Het tweede elf
tal, dat de junioren zal vergezellen, 
komt om 6 uur uit tegen Drunen 1. 
Zondag 27 Mei. 

A.s. Zondag komen de jongens van het 
eerste weer eens aan bod. Zij zullen, als 
deelnemers aan het bekertournooi 
"Rhode", om 2.30 uur in St. Oedenrode 
uitkomen tegen Gemert 1. 
Ondertussen spelen het derde en vierde 
elftal thuis voor wat ze waard zijn 
tegen Avanti 2 en 3. 

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

Promotie Res. 3e klas K.N.V.B. 
Dongen 2 - O.D.C. '.2 4- 6 

Zoals alle vorige wedstrijden kenmerkte 
zich ook deze wedstrijd door snel en 
enthousiast spel, waarbij tot de laatste 
minuut werd gevochten voor de over
winning. ODC nam reeds spoedig de 
leiding, maar de Dongenaren dienden 
van repliek door even gauw gelijk te 
maken. Dit spelletje herhaalde zich voor 
de rust nog één maal, zodat de eerste 
helft werd afgesloten met een 2-2 
stand. Na de rust was het weer ODC 
dat de leiding nam en de voorsprong 
zelfs opvoerde tot 4-2. Twee minuten 
later was de stand echter weer gelijk. 
De ODC-ers bleken uiteindelijk de 
langste adem te hebben, want toen men 
ongeveer een kwartier voor het einde 
weer met twee doelpunten voor stond, 
waren de Dongenaren niet meer in staat 
om in te lopen. 
Schreven wij de vorige week, dat een 
overwinning de O.D.C.-ers definitief de 
promotie zou brengen, nu d·e wedstrijd 
Brabantia-Internos werd afgelast, is er 
nog een theoretische kans dat alle clubs 
gelijk eindigen, maar deze kans is zelfs 
in de theorie zeer klein. 
De stand is: 

O.D.C. 2 
Brabantia 3 
Internos 2 
Dongen 2 

4 
3 
3 
4 

3 6 
2 4 
1 2 
1 2 

Zondag a.s. wordt gesp�eld: Brabantia 
3-O.D.C. 2. 

H iermede dank ik Familie, 
H.I-1. Geestelijken, Vrien

den, Kennissen, Buurtbewo
ners, Kajotters en Gilden-
bonds-Harmonie voor de 
vriendschappelijke ontvangst 
bij mijn terugkeer uit Indo
nesië. Mijn bijzondere dank 
voor de aangeboden cacleaux. 

Sld. FRANS VOETS. 
Kasteellaan 4. 

yoo,- de waardedng, die mij 
bij de toekenning van de 

Koninklijke Onderscheiding 
van alle zijden is betoond, 
heel bijzonder door de Edel
achtbare Heer Burgemeester, 
Administratief en Technisch 
Personeel der Gemeente, be
tuig ik bij deze mijn hartelijke 
dank. 

JAN HENSEN. 

Voor direct gevraagd een 
nette werkster, liefst voor 
Donderdag of Vrijdag. J. A. 
Gemen, Stationstraat 14. 

Alvorens U haantjes of kip
pen opruimt, vraagt clan eerst 
prijs bij Koks, Molenstraat 37. 

Te koop: een electrische was
machine en wasfornuis met 
koperen ketel, Merheimstr. 23 

Wegens plaatsgebrek ter over
name: wieg, kinderwagen, op
klapbaar droogrek, inmaakpot. 
Hugenpothstraat 8. 

Te koop: een toom N.L. big
gen, waarvan drie gemerkt 
voor stamboek. Huize de la 
Salle. 

Te koop: een toom beste big
gen, bij J. van der Staak, 
Mijlstraat 16. 

Te koop: een toom biggen en 
een kalfvaars, t.b.c.-vrije stal. 
W. v. d. Meijclen, Selissen 4. 

Gevraagd: een nette degelijke 
dienstbode, liefst voor dag en 
nacht, niet beneden de acht
tien jaar in gezin met 2 kleine 
kinderen. Zich te vervoegen 
bij Mevr. van der Hagen 
(Houthandel), Stationstr. 29. 

Te koop: een 14 weken drach
tig varken G.Y., tweede worp. 
H. v. Heerebeek, Vorst 2. 

Te koop: een toom beste big
gen bij P. v. d. Pas, Oirschot
seweg 9. 

De r eger ing vraagt onze 
m edewerkin g om U het
leven goe dkop er te 
maken. 
Nu, daar zijn we dan.

GIJLDEN 
• 

f/"1 tïe�ue

=------
Niet één of ander artikel nemen en daar een pa81' 
dubbeltjes afdoen. 
Néén, alle artikelen.groot of klein, van de ingang 
tot de achterdeur. Ongeacht wat U koopt of voor 
welke prijs ook, krijgt U over 100/o van het 
bestede bedrag een waardebon, welke U naar 
eigen believen bij ons kunt besteden. 
Deze hoogst uitzonderlijke aanbieding geldt 
slechts één week, van 25 Mei t.m. 2 Juni a.s. 

de'Ze '71eek,

ine1e1t l(oO'P '71C1e1td \ \ 
niet uit, • e\d ineet 

û is '\l'11 g :\ n 
"Enkele a r tikelen met OFFICIEEL

• va stgestelde pr ijzen vallen hier
na tuurlijk buiten".

• "Deze reclame geldt uitsluitend
contante aankoop".

bij 

[I 

1, 
I: 

Te koop: 7 weekse jonge hen
nen, gekruist W. x E. Tonge
ren 14. 't ls

'!'

weer .... 

Te koop: een toom biggen 
bij J. van Abeelen, Munsel 12. 

Te koop: een partij eetaard
appelen bij P. Heijmans, 
Rooncl 4. IN DEN OOIEVAAR 
Te koop: een wandelwagentje 
f 15,-. Bevragen Molenstraat 
19. 

Te koop: twee tomen biggen, 
een kalfkoe (2e kalf, aan tel
ling, t.b.c.-vrij). P. v. d. Made, 
Schijndelsedijk 11. 

Te koop: een kalfkoe of melk
koe, t.b.c.-vrije stal, melklijs
ten ter inzage. H. Schoonens, 
Nergena 9. 

Te koop: een partij slacht
haantjes. A. Verhoeven, Mijl
straat 30. 

Thuis werd van Brabantia verloren, het
geen echter niet wil zeggen, dat dit 
Zondag weer het geval moet zijn. 
Het eerste elftal speelt a.s. Zaterdag om 
6 uur tegen Zwaluw uit Vught, op het 
O.D.C.-terrein. 
Zondag 3 Juni speelt O.D.C. tegen de 
sterke tweede klasser Top uit Oss. Hier
op komen wij de volgende week uitvoe
riger terug. 

O.D.C.-Junioren.

Jeugdtournooi.

Zoals reeds eerder werd gemeld, orga
niseert O.D.C. Zondag a.s. haar jaar
lijks Jeugdtournooi. 
De cleelnemencle elftallen zijn als volgt 
ingedeeld: 
Groep A: B.V.V., Eindhoven, Internos, 

W.S.C. 
Groep B: R.B.C., R.K.C., T.O.P. en 

O.D.C. 
Elke groep speelt een halve competitie 
waarbij elke wedstrijd 'n half uur duurt. 
De winnaars van elke groep spelen om 
kwart voor vijf om de eerste en tweede 
prijs. 
Er wordt vanaf half een op beide terrei
nen gespeeld, zodat de Boxtelse voet
balliefhebbers ditmaal voor het uitzoe
ken hebben. De toegang tot het zijter
rein is gratis, terwijl voor het hoofdter
rein een lage entreeprijs wordt ge
vraagd, die aan de zo nuttige jeugclaf
cleling van O.D.C. ten goede komt. 
Kinderen hebben bij dit tournooi vrije 
toegang. 

Competitieprogramma voor Zaterdag. 

3 uur: ODC 8-Concordia 9 
3 uur: Boxtel 8-ODC 10 
3 uur: Concordia 10-0DC 11 
3 uur: O.S.C. 6-O.D.C. 12 
In verband met het jeugdtournooi zijn 
voor Zondag geen wedstrijden vastge
steld. 

K.].M.V.-TAFEL TENNISSUCCES. 

Op het tafeltennis en voetbaltournooi, 
hetwelk georganiseerd was door de 
K.J.M.V. afdeling Oss op Tweede Pink
sterdag j.l., heeft de K.JM.V. te Boxtel 
voor de 2e achtereenvolgende keer de 

Steunt de jaarlijkse 
inzameling van 

HET RODE KRUIS 

De betekenis der Huishoudschool voor onze meisjes. 
Als wij de huishoudschool aanbevelen 
als het instituut waar onze meisjes voor
bereid worden op haar specifiek vrou
welijke taak, dan doen we dit in de 
overtuiging dat hetgeen daar wordt ge
leerd het meest nuttig is voor het leven 
der vrouw, die straks een gezin zal te 
verzorgen krijgen. 
Zo enigszins mogelijk moet bij de op
voeding het toekomstig belang van de 
kinderen onder alle omstandigheden 
behartigd worden, wat voor meisjes be
tekent het vroegtijdig aanleren van de 
bekwaamheid, die zij als huisvrouw zul
len moeten ontplooien. 
Een moeder, die bij de opvoeding 
harer dochters rekening houdt met de 
natuurlijke roeping van de meisjes en 
haar opleiding in die richting bevordert, 
toont daarmee een hoge opvatting te 

wisselbeker voor de afdeling tafeltennis 
in de wacht gesleept. 
Dit fraaie succes was in hoofdzaak te 
danken aan het sublieme spel van J. van 
Roosmalen, G. van Berkel en A. van 
Zogchel. 
Reeds voor de finale had dit drietal 
al zoveel punten verzameld, dat zij voor 
de overige tegenstanders onbereikbaar 
waren geworden. 
De afdeling voetbal was niet zo geluk
kig. De eerste wedstrijd werd geJjjk ge
speeld en de overige werden verloren 
waarvan een door een penalty. 
We zullen hopen dat het een volgende 
keer beter gaat. 
Zaterdag 2 Juni a.s. organiseert de 
K.].M.V. te Boxtel evenals verleden jaar 
wederom een oriënterin·gsrit op de fiets 
waaraan kan worden deelgenomen door 
personen van 12 jaar en ouder. 
Vele fraaie prijzen zullen wederom 
beschikbaar worden gesteld. 
Verdere bijzonderheden zullen nog per 
raamaffiche worden bekend gemaakt. 

hebben van haar plicht. 
Zij bouwt aan de toekomst van haar 
meisjes. 
Wel kan zulke moeder een zorglijker 
leven hebben, omdat de opleiding harer 
dochters geld kost, terwijl de meisjes 
aanvankelijk niets verdienen, doch wat 
moeder financiëel mist, komt de kinde
ren in d'r latere positie als huisvrouw 
ten goede. 
Dat de moeders bij zulke opvoeding 
kunnen worden geholpen door onze 
huishoudscholen is een zeer te waarde
ren mogelijkheid. 
Reeds vanaf de lagere school wordt de 
gelegenheid geboden de meisjes te doen 
opleiden voor alle vakken der huishou
ding. 
De primaire opleiding, die kan beginnen 
na het doorlopen van zes klassen der 
lagere school, omvat immers lessen in 
koken, wasbehandeling, naaien en alle 
huishoudelijke bezigheden die verband 
houden met hygiëne, benevens de zoge
naamde warenkennis. 
Als die primaire opleiding is gevolgd, 
kan men er van op aan dat bij de meis
jes ook de liefde voor het huishoude
lijk beroep is aangekweekt. 
En deze liefde speelt ook een rol in
dien daarna ambities aanwezig zijn voor 
beroepen als gezins- en kinderverzorg
ster, clan wel hulp in de huishouding, 
kraamverzorgster of welk ander vrouwe
lijk beroep ook. 
Naast de opleiding voor meisjes van 
12-15 jaar bestaan er n_og verschillen
de gelegenheden, waarin aan de andere 
meisjes de kans wordt geboden het 
onderwijs te volgen. Dit kan gebeuren 
door het volgen van een cursus assisten
te in de huishouding of een cursus van 
2 dagen per week. 
Is dit voor de meisjes te bezwaarlijk, 
clan kunnen nog avondcursussen ge
volgd worden, hetzij in koken, of 
naaien, of beiden. 
Wat de kosten zijn voor een opleiding 
zal men bij informatie bij de Directrice 
der R.K. Huishoudschool, Duinendaal, 
Mej. Cöp, kunnen vernemen. 



Gevraagd 
enige nette 
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14 á 15 jaar 
Cartonnage Industrie 

Burgakker 15 • Boxtel 
MINDER GELD UITGEVEN MARGARINE 

45et • PER PAK 
Minder geld uitgeven in deze dure • BAK-en BRAADVET

Net dagmeisje tijd .... .,Dat kan", zegt Albert •
PER PAK 53 et 

Heijn en ... .,Dat kan" herhalen •
honderdduizenden huisvrouwen. • ROOMBOTER gevraagd 

Kantoorboekhandel 

van Griensven 

Volg haar voorbeeld. Neem een • PER PAK dagelijks vers 108 et 

maand de proef. Koop één maand • EDAMMER KAAS
23 et al U w  k r u i d e n i e r s w a r e n  bij • 100 GRAM Rechterstraat 10 Boxtel Albert Heijn. • ROOKVLEES

Jaarvergadering 
Fok- en Controlevereniging 

,,Ons Belang" 

U zult versteld staan van de vele • 
100 GRAM 34 et 

voordelen, welke dan direct en • 

BOXTEL 

"sprekend" in Uw huishoud-

� 

�:NTBIJTKO[K 
42 budget tot uiting komen. Il"', , 1 : .. 

PER GROTE KOEK et 

• BESPAAR OP UW ( A 1 '. , HUISH OUDGELD • 

1n 1e�iI f Te houden op Dinsdag 29Mei a.■. om 7.30 in de zaalvan Café H. van Rooij. 
AGENDA: 

BRUINE BONEN 
33 

1 �� MAIZENA 
500 GRAM . et PER PAK . . . 18 et 

Opening. Notulen. Jaarver,slag, rekening en verant,woording. Pre■entielijst. Aannemen nieuwe leden. Bestuursverkiezing, aftr. M. A. Schoenmakers (herkies,haar). Bespreking statuten.Mededelingen. Rondvraag.Sluiting. 

MACARONI • WITTE BLOEM
22 et • 500 GRAM ... 25 et 250 GRAM . 

PAP-RIJST HUISHOUDJAM
500 GRA"1 . PER POT ... 54, 

SIAM RIJST HUISHOUDJAM
Droogkokend, 500 gram 

48et 

53et 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1 e soort PER POT . 

45 et 

7Oct 

Deze vergadering is opboete van f l.• verplicht. CALIF. PRUIMEN 
250 GRAM .... 35 et 

FRISSE DRUPS
1 50 GRAM . . . . 2 5 etZij die lid wensen te wor•den van de vereniging,kunnen zich in deze ver,1adering opgeven. CALIF. PRUIMEN 

GROVE, 250 GRAM . 4 5 et 
CINDERELLA REEP
met plaatje, zware reep 18 et

Deze week 
In 't ANKER 
Allerfijnste leverworst van 26 et., NU 20 et. 100 gr.
Eerste kwaliteit Margarinemet vitamine A en D 45 et.
Grote eieren aan laagste prijs. 
Chocolade Hagelslag van30 et., NU 25 et. 100 gr.
Grote blikken gehakt f 1,30 plaatjes voor Albert Heijn's Cinderella album 

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL 
:zal aldaar voor Toewijzing op MAANDAG 28 Mei 1951in het Café van M. v. Erp, Stationstraat, nam. 5 uur,krachtens Rechterlijk bevel, voor de Fam. A. v. Weert, 

PUBLIEK VERKOPEN 
ONDER BOXTEL: 

KOOP 1. De landbouwerswoning met stal, kippenkooi, karschop erf en tuin, Eindhovenseweg 32, kadaster sectie E nr.1794 groot 22.30 aren. Ingezet op f 4500, - . Verhuurd aan D. v. Helvoort voor f 3, - per week. KOOP 2. Het perceel bouw- en weiland, genaamd de Vorstakker, kadaster sectie E nr. 603 groot 1.56.50 hectare. Ingezet op f 3600, - . KOOP 3. De massa van de kopen 1 en 2. Ingezet op f 7600, - . Aanvaarding: Koop 1 in het genot der huur vanaf de eerstedag der week volgend op de betaaldag der koopsom en koop2, het bouwland met oogst stoppelbloot 1951 en het weiland1 November 1951. Lasten voor kopers vanaf 1 Juni 1951. Betaling kooppenningen uiterlijk op 28 Augustus 1951. 

IETS OVER 
CORSETTEN en 
BUSTEHOUDERS! 

Het kopen van een Corset en 
Bustehouder is niet alleen een ver• 
trouwenskwestie, doch ook vakman• 
schap spreekt hier terdege een woordje 
mee. 

Door geschoold personeel dat een, 

SPECIALE CURSUS 

hierin heeft gevolgd, bieden WIJ U 
dan ook een 

SERVICE 
welke enig is in Boxtel 

Onze etalage toont U slechts een 
gedeelte van onze 

1 ENORME VERSCHEIDENHEID 1 
m de bekendste merken n.l. : 

TWILFIT • MAXIS • PRINCESS 
KEEP•UP • LASTINA 
STELT U DUS PRIJS OP EEN GOED FIGUUR 

Koopt dan Uw 
Corsetten en Bustehouders bij 

WITTEVEEN 
. . . . . de zaak van vertrouwen 

RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL 

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

André van Hilst N.V. 
vraagt voor winkel te Boxtel 

een nette mnl. bediende 
voor de wijkbezorging. Zich aan te melden aan onze 
winkel te Boxtel (tussen 8 uur T.m. en 6 uur n.m). 

R.K. Huishoudschool Duinendaal 
Aangifte van nieuwe leerli ngen 
29, 30 en 31 Mei van 3.5 uur en van 7 1/2-9 uur 
en Vrijdag 1 Juni van 10-12 uur aan de school 

WAT IS CLEAN AIR? 
Dit is een chlorophylltablet in een 
smakelijke vorm in de handel 
gebracht. 
CLEAN,AIR reinigt de adem bij gebruik vanalcohol, tabak, sterk gekruidespijzen, enz. 
CLEAN,AIR onderdrukt transpiratie,geur 
CLEAN,AIR tegen onaangename adem. 

per pakje f 0,85

Drogisterij "De Molen" 
Rechterstraat 37 Boxtel Tel. 361 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze coupeuse is MAANDAG 
28 MEI van 9.30 - 12.00 uur 

aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 
Stationstraat 1 1, Bo•tel, Tet. 420 

Coraet,Centrale P. Tilanus. 

gauw 
eropaf! 

Het Snoepje van de Week 
is weer zo lekker en zo leuk. 

Iedere week bij 1. 4.- aan De Gruyler
artikelen een zakje lekkers met een 
kinderverrassing voor slechts 10 cent. 

N.V. Organon
te Boxtel 

vraagt voor haar afdeling 

verpakking 

ENIGE 

NETTE MEISJES 
Aanmelden aan de fabriek 

Boseind 2 

10% 
KORTING 

op al onze Cocos� 
artikelen en ..... . 
op onze prachtige 
sortering Gang� en 
Traplopers 

Profiteert hiervan! 

T.J.W� (j , QOXTEI. 

Woninginrichting 

BRILLEN 
F. P. v. Langen, Stationstraat 62 

Va k-opticlën 
Leverancier voor alle Ziekenfondsen 

DEZE WEEK 
EXTRA LAGE PRIJZEN 
250 gram PETILBEURRE 

34 'n heerlijke biscuitje voor slechts et.
200 gram SNIJWORST 

8 8 voor slechts et.
Neem A V E H A tot K R U I D E N I E R steeds GROTE VOORDELEN 

Voor OUDE MATERIALEN 

en AFVALSTOFFEN 
betalen wij de hoogste waarde. 

A. HUISKENS Jr.
Maastrichtsestraat 35 en 

v. Salmstraat, oude Spoorloods
Telefoon 581 (tot 5 uur) 

HET ZUIVELHUIS 
Naast onze speciale zuivelproducten 
zijn wij thans in staat 

onze zaak uit te breiden met 

Vleeswaren 
Alleen door kwaliteitsproducten hopen wij U wver
trouwen te winnen. Aanbevelend 

Stationstraat 2 

M. v. d. WEIDE

HET ZUIVELHUIS 
BOXTEL 

Met Uw pijnlijke ,oefen 

Jo v. Grinsven-v, Summeren 
MARKT15 
Medisch Gedipl. Yoetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

H.H. Landbouwers 
Onderdelen voor alle 
Land bouw machines 
H. Hazenberg

per 100 gram 
Tutti Frutti 36 et 
Pruimen 30en22et 
Krenten 22 et 
Rozijnen 25 en 24 et 

.... 10'/o VOORDEEL 

Gezonde kost 
voor jong en oud 
1 pak 
Havermout 5 2 et 

Voor lekkere sla : 
Azijn 24 en 39 et. 
Slasaus 96 c_t. 

Elke week 
MARGARINE 

ELKE WEEK VOORDEEL 

SPAAR GULDEN

NA GULDEN OP 

KOFFIE EH THEE 
.,Land van Belofte" 

mei Sparwaarborgmerk 

Het snoepje: 
100 gram 

Fruitmixed 27 et 
Het koekje: 

De FIJNSTE kwaliteit 
MARGARINE 

met Sparwaarborgmerk 
54 cent 

•••. 100/o voordeel 
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!BcaSant' s Centcwn 
Liempde 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 

De Raad der gemeente Liempde kwam 
Maandagavond 21 Mei in spoedeisende 
openbare vergadering bijeen. 
Bij het punt Ingekomen Stukken kon 
behalve van enkele goedkeuringen en 
voorstellen van Ged. Staten ook gewag 
gemaakt worden van een schrijven van 
het Min. van Wederopbouw en Volks
huisvesting betreffende de toekenning 
van een rijksbijdrage voor de bouw van 
10 arbeiderswoningen, 'alsmede de huur
vaststelling voor deze woningen. Van 
de Rijksgebouwendienst was een schrij
ven ingekomen om van de 10 nieuwe 
woningen er 1 beschikbaar te stellen 
voor een rijksambtenaar. 
Van de Commissie tot wering van 
schoolverzuim was voorts het verslag 
over 1950 ontvangen, waarin één onge
oorloofd schoolverzuim behandeld werd. 
Wethouder Bax meende dat het verslag 
weinigzeggend was en vroeg of meer
dere maatregelen genomen konden wor
den om het ongeoorloofde schoolver
zuim tegen te gaan. De Voorzitter zou 
de Commissie een volgende maal om 
een uitvoeriger verslag verzoeken. 
De regeling tot toekenning van een 
voorschot van 5 % op de bezoldiging 
van Rijkspersoneel werd van overeen
komstige toepassing verklaard voor het 
personeel in • dienst der gemeente 
Liempde. 
Na inwinning van het advies van de 
Katholieke Bond van Overheidsperso
neel omtrent de salarisverordening, 
werd o.a. voorgesteld: tussen de ge
meente-opzichter en de gemeente-arbei
ders een voorwerker te plaatsen, daar 
de taak van de opzichter naar het oor
deel van B. en W. te uitgebreid is ge
worden; en om 't salaris van de gemeen
te-opzichter in een hogere klasse te 
brengen en aan het personeel, dat bij
zonder of gevaarlijk werk verricht, een 
extra toel;ige te verstrekken. Een en 
ander kreeg de goedkeuring van de 
Raad. 
Ook werd besloten tot de bewerking van 
de 4 ha bosgrond, die de gemeente door 
de ruilverkaveling van de gemeente St. 
Oedenrode heeft overgekregen, en tot 
de aanschaffing van een vuilnistrans
portwagentje. 
Er zullen in de toekomst nieuwe ver
keersborden geplaatst worden, die in 
hoofdzaak het bord "Rijwielpad" be
treffen om tegen de misbruikers der 
paden op te kunnen treden. Op een in
formatie van het lid Van Abeelen naar 
de mogelijkheid van het plaatsen van 
straatnaambordjes op de nieuwe wegen 

in het Vleesbroek, deelde de Voorzitter 
mede, dat dit zal worden overwogen bij 
de op handen zijnde invoering van 
nieuwe straatnamen en huisnummers. 
Nadat het lid Van Abeelen zijn voldoe
ning over de prachtige wegenaanleg in 
De Scheeken had uitgesproken, werd 
besloten het voorstel tot omzetting van 
de achterdeuren in de veertien woning
wetwoningen nog .even aan te houden, 
zulks in verband met de mogelijkheid 
om, in plaats van omzetting, de deuren 
naar binnen te doen draaien en tussen 
elk blok van 2 woningen een scheidings
muur te plaatsen, wat goedkoper zal 
zijn. 
Op een subsidieaanvrage van de R.K. 
Bijenhoudersbond, afd. Liempde, werd 
afwijzend beschikt, daar de Raad van 
oordeel was, dat dit niet op de weg van 
de gemeente ligt. 
Met betrekking tot de grondtransacties 
voor de 10 nieuwe woningen werd het 
volgende besloten: Bij elk der 10 wo
ningen zal een even groot stuk grond 
gevoegd worden, zodat bij de blok van 
2 woningen een strook ter grootte van 
ca. 8 are overblijft, dat B. en W. gaar
ne aan de grootste belanghebbende, te 
weten de Heer J. v. d. Sande te Liemp
de zouden willen verkopen voor diens 
pluimveebedrijf en wel voor de prijs 
van f 0,40 per m2. 
Hierna ging de Raad in geheime verga
dering over. Na heropening van de 
openbare vergadering werd op voorstel 
van B. en W. besloten een extra crediet 
van f 1500,- beschikbaar te stellen 
voor het herstel van de benedenverdie
ping van het gemeentehuis. 
Bij de rondvraag informeerde het lid 
Kreyveld naar de busdienst van de 
Zuid-Ooster, doch hieromtrent was de 
Voorzitter nog niets bijzonders bekend. 
Nadat het lid Van Abeelen omtrent de 
reeds gedeeltelijk bestrate Vendelstraat 
zijn licht had opgestoken, kreeg het lid 
Van der Velden op een desbetreffende 
vraag te horen, dat met de nodige werk
zaamheden aan de in slechte toestand 
verkerende Molenweg, waarschijnlijk 
nog deze week zou worden begonnen. 
Tevens deelde de Voorzitter aan dit lid 
mee dat de berekeningen van de 
P.N.E.M. voor de electrificatie van 
Kasteren nog niet waren binnenge
komen. 

HENGELSPORTVER. ,,D.L.K." 

Op Vrijdag 25 Mei a.s. houdt de Hen
gelsportvereniging "De Laatste Kans" 
een op boete verplichte ledenvergade
ring in verband met de opening van 
het seizoen 1951 / 1952. 
Het programma vermeldt o.m.: Belang-

rijke besprekingen aangaande de ope
ning van het nieuwe visseizoen, alsmede 
aanneming van nieuwe leden. 

K.A.J.-NIEUWS. 

Op Zondag 27 Mei a.s. organiseert de 
KA.]., afdeling Liempde een oriënte
ringsrit per rijwiel, zonder hulpmotor. 
De rit gaat over goed berijdbare wegen. 
De start vindt plaats om 1 uur precies 
aan het patronaat te Liempde. Er zal om 
de minuut met twee personen tegelijk 
worden gestart. Aan de rit kunnen zo
wel dames als heren deelnemen. 

Burgerlijke Stand 
der Gemeente Boxtel 

van 15 tot en met 21 Mei 1951. 
GEBOREN: Anne-Marijke E. W. doch
ter van C. A. Moerkens en E. M. An
tonisse, Hertogenstraat 12 - Clara M. 
E. dochter van H. Fr. Timmern1ans en
M. H. J. Dellevoet, Prins Hendrikstraat
94 - Hendrikus J. zoon van L. Fr. v.
cl. Oetelaar en J. M. v. cl. Hout, van
Rijckevorselstraat 29 - Adrianus G.
zoon van A. M. Schellekens en P. v. d. 
Langenberg, Selissenwal 10 - Albert 
M. A. zoon van P. W. Bax en J. Ver
hoef, Molenstraat 108.
ONDERTROUWD: Franciscus Mevis
sen en Hendrika E. G. Heesters - Ma
rinus J. van Boxtel en Elisabeth van der 
Gouw. 
GEHUWD: Joseph G. J. Huijs en Jo· 
hanna M. van Esch Hubertus J. 
Schoenmakers en Hendrika M. van der 
Pasch - Henricus P. van Kasteren en 
Maria Kelders - Antonius C. van de 
Ven en Margo Kelders. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf van 
Sacramentsdag. 27 Mei 1951. 

De H.I-1. 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 het geestelijk en • tijdelijk 
welzijn van de parochie. De 1-1. Mis 
van kwart voor 8 uit dankbaarheid bij 
het jubileum van de Pauselijke zend
brieven Rerum Novarum en Quadrage
simo Anno vanwege de K.A.B.; z. a. 
gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa; 9 
uur gel. jrgt. voor Marinus van der 
Meijel en en Martina 1-Iensen de huisvr.; 
z. a. gel. H. Mis voor de overleden fa
milie van der 1-Ieijden-Verhoeven; half
11 de Hoogmis gef. gez. jrgt. voor Hen
dricus v. Osch.
Na de Hoogm,s om kwart voor 12 Ma
riagarde in de kapel van Duinendaal.

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. 
Maandag tot en met Donderdag zal het 
iedere avond Lof zijn met rozenhoedje, 
v.w. het Octaaf van Sacramentsdag.
Vrijdag v. w. het Feest van het H. Hart.
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
processiepark en onmiddellijk na de
Hoogmis Kinderprocessie, waaraan alle
schoolgaande kinderen deelnemen.
Zaterdag is er gelegenheid om te biech
ten van 3 uur tot half 5 bij de parochie
geestelijkheid en van 5-8 uur bij de
Paters Capucijnen.
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Johannes Jacobus van Kempen;
z.a. gel. 1-1. Mis voor Jacobus de
Pijper; half 8 gef. gel. jrgt. voor Petro·
nella Hoogaars; z. a. gel. jrgt. voor
Catharina van Weert-Voets; half 9
gel. H. Mis voor Maria Krey-Schöne.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje vanwege het Octaaf van Sacra
mentsdag.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Jacobus de Pijper; z.a. gel. H. Mis
ter ere van het H. Bloed uit dankbaar
heid; half 8 gel. H. Mis voor Marinus
v. Griensven v.w. de kinderen; half 9
gel. H. Mis voor Maria v. cl. Staak
Boeren; zijaltaar gel. jrgt. voor Francis
cus Romeijnders; half 10 gez. Huwe
lijksmis.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje vanwege het Octaaf van Sacra
mentsdag.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis ter ere van het H. Bloed voor een 
bijzondere intentie; half 8 gel. H. Mis 
voor Johanna Theuwkens-van Dijk; 
z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina Schel
lekens-v. cl. Ven; half 9 gel. H. Mis
voor Johannes Essens te Best overleden.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje vanwege het Octaaf van Sacra
mentsdag.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor overleden ouders; half 8 gel. 
H. Mis voor Martinus Giesbers; half 9
gel. H. Mis voor Hendrica Muselaers-v.
Drunen; half 10 gez. Huwelijksmis.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje vanwege het Octaaf van Sacra
mentsdag.
Gelegenheid om te biechten tot 8 uur.
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de 
maand en Feest van het H. Hart, kwart 
voor 7 gel. jrgt. voor Wilhelmus Petrus 
van der Steen; z.a. gel. H. Mis voor 
Jacobus d!'! Pijper; 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 en voor 
<le schoÖlgaande kinderen; half 9 gel. 
jrgt. voor Petronella v. d. Laak-v. d. 
Coevering; om 10 uur plechtige Hoog
mis gez. mndst. voor Petrus v. d. Vel
den, waaronder hernieuwing der Toe
wijding aan Jezus Goddelijk Hart. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
ZATERDAG: Eerste Zaterdag van de 
maand en Priesterzaterdag; kwart voor 
7 gel. H. Mis voor Andries Verhoeven; 
z.a. gel. H. Mis ter ere van 0. L. Vr.
v. Altijddurende Bijstand uit dankbaar
heid voor behouden thuiskomst; half 8
gel. H. Mis ter ere van het Onbevlekt
Hart van Maria tot bekering van de
zondaars; half 9 gel. H. Mis voor Al
phons v. Vlerken en Jacpues de zoon.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvallj:(en: Theodorus Ge
vers geb. te Schijndel (H. Servatius) en 
won. te Schijndel (H. Paulus) en Johan
na Theresia van der Laak geb. en won.
in deze parochie. Adrianus van der
Pasch uit deze parochie en Cornelia
Maria van Gorp uit Helvoirt. Adrianus
Cornelis Lambertus Pennings en Cor
nelia Regina Bekers, beide geb. en won.
in deze parochie, waarvan heden de 2de
afkondiging geschiedt.
Adrianus Marinus Timmermans geb. en 
won. in deze parochie en Adriana Jo
hanna Rokven; Ludovicus Johannes v.
d. Broek geb. te 's-Bosch en won. in de

' parochie van het H. Hart en Johanna
Juliana Hobbelen geb. en won. in deze
parochie. Cornelis Maria van de Laak
en Adriana Clasina Josephina Michiel
sen, beide geb. en won. in deze pa
rochie, waarvan heden de 3e 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. 

Zondag onder het Octaaf van 
Sacramentsdag. 27 Mei 1951. 

Vanavond is het om 7 uur Lof voor 
onze parochianen in het buitenland en 
voor het behoud van de vrede. 
Vandaag gaat de eerste schaal "de 
stuiversschaal" voor de kerk de 
tweede voor de bijzondere Noden. 
Deze week is het verder elke avond 
om half 8 Lof tot en met Vrijdagavond. 
DONDERDAG, feestdag van Onze 
Middelares van alle genaden. Tevens 
de feestdag van de H. Angela, patrones 
van onze meisjesschool. Onder het Lof 
<les avonds om half 8, ,,Te Deum" tot 
sluiting van de Meimaand. 
VRIJDAG, begin van de maand Juni, 
bijzonder toegewijd aan het Allerheiligst 
Hart van Jezus. Na de gestelde H.H. 
Missen wordt de litanie van het H. 
Hart gebeden. 
Tevens is het Eerste Vrijdag en Feest-



dag van het H. Hart, Patroonfeest van 
onze parochie. De HH. Missen zijn in 
de kerk om 6, 7, 8 en 9 uur. Die van 
8 uur is de Kindermis met zang, en om 
9 uur de Pl. Gezongen Dienst met toe
wijding aan het H. Hart. Om 10 uur 
begint de school. Daags te voren is er 
onder de HH. Missen en des avonds 
van 6 uur tot en met het Lof gelegenheid 
om te biechten. 
Vrijdagmiddag om 3 uur toewijding der 
schoolkinderen aan het H. Hart en des 
avonds om half 8 plechtig Lof. 

MOGEN ALLE PAROCHIANEN 
DIT FEEST VAN HET H. HART 
MET BIJZONDERE IJVER MEE
VIEREN NU IN HET BEGIN VAN 
DE MAAND VAN HET GOUDEN 
FEEST. 

ZATERDAG: is het priester-zaterdag. 
Na de HH. Missen wordt het gebed 
voor de priesters gebeden. 
Voor de meisjes van de H. Familie is 
het Maandagavond 28 Mei om 8 uur 
feestbijeenkomst bij de E. Zusters Ur
sulinen. (Entree 10 cent). 
Op Maandagavond begint de parochie
retraite ·voor de laatste groep n.l. Mo
lenwijk - Molenwijkseweg - v. Rijcke
vorselstraat - Hertogenstraat - Zand
vliet - Selissenwal - Hugepothstraat. 
Wij bevelen allen nogmaals deze paro
chie-retraite in uwe gebeden aan op
dat de vruchten mogen blijven tot heil 
van de zielen. 
In deze week zullen de zieken en ouden
van-dagen, welke de retraite niet kon
den meemaken door de E. Paters be
zocht worden. 
ZONDAG: In de Kerk: 
6 uur l.d. tot bijzondere intentie; 7 uur 
Ld. tot bijzondere intentie; 8 uur Ld. 
voor geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochianen; kwart over 9 Ld. uit dank
baarheid t.e.v. H. Maagd, St. Joseph 
ei:i Antonius; half 11 HOOGMIS, voor 
Lies de Kort-v. d. Elst. 
In de Wijk-Kapel "DE BURCHT": 
kwart voor 7 Ld. tot sluiting van retrai
te groep VI; kwart over 8 Ld. tot slui
ting van retraite groep VI; half 10 Ld. 
t.e.v. 0. L. Vrouw uit dankbaarheid;
kwart voor 11 Ld. voor overledene.
MAANDAG: 7 uur Ld. voor Martina
v. Meurs-v. d. Besselaar; kwart voor 8
I.m. voor Anna Cornelia v. Wijk-Thijs
sen; zijaltaar l.d. voor Johannes Brands
te St. Theresia overleden; half 9 I.m.
voor Gerdina Scheepens-Smeekens.
DINSDAG: 7 uur Ld. voor Adrianus
van Erp; kwart voor 8 Ld. voor Willem
Matthijssen v.w. personeel Nefa; half
9 l.d: voor Petronella van Oers; half 10
Gez. Huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur Ld. voor Rosalia
Hermes-Schüller; kwart voor 8 Ld. v.
Leny Bergman; zijaltaar Ld. voor Sjef
ke Schellekens v.w. Franciscus-school;
half 9 gez. jrgt. voor Johannes v .d.
Sande en Maria v. Vleuten z.e.
DONDERDAG: 7 uur t.d. voor Hen
riëtte srrijbosch; kwart voor 8 1.d. voor

Michiel v. d. Heijden; zijaltaar l.j. voor 
Petronella v. Kollenburg; half 9 pl. gez. 
H. Mis bij gelegenheid van de inwijding·
der verbouwde St. Angela-school.
VRIJDAG: 6 uur l.j. voor Antonius
Wagenaars; 1 uur I.d. voor Anna Maria
v. Beljouw-v. d. Struijk; 8 uur I.d. voor
Maria Kurvers-v. Nistelrooij; 9 uur
HOOGMIS pl. gez. d. voor de leden
van de broederschap van het H. Hart.
ZATERDAG: 7 uur I.m. voor Maria de
Leijer-Fick; kwart voor 8 l.d. voor Ber
nardina Engelma11-Coolegem en Jan de
zoon; zijaltaar Ld. uit dankbaarheid;
half 9 l.d. voor Bijzondere Intentie.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

'.2e Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Adriana hsvr. van Henricus Geerts. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria v. 
Esch-v. d. Schoot. 
DINSDAG: half 8 jrgt. v_oor Christiaan 
v. Esch, Wilhelmina de h_svr. en Maria
v. Esch.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus Raaymakers, Maria de hsvr.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dorus v. d. Rijdt en Adriana de hsvr.
VRIJDAG: feestdag van het H. Hart,
half 8 jrgt. voor Antoon v. Kempen.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Antonet
ta hsvr .. van Antoon v. Kempen.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Henrica Vorsten
bosch. Dinsdag mndst. voor Cornelia 
Kapteijns. Vrijdag H. Mis voor Joan
nes Wagenaars. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf 
van H. Sacramentsdag. 

ZONDAG 27 Mei: in het parochiehuis 
"Orion" sluiting van de parochie-retraite 
van Groep II: om HALF 7 (H. Mis ter 
ere van de H. Maagd Maria en van de 
H. Gemma voor een zieke) OF om
HALF 9 (H. Mis tot zekere intentie).
In de kerk om 7 uur H. Mis voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie. Om half 9 voor Joannes Brands
v.w. de kinderen. Om 10 uur de Hoog
mis als gez. jrgt. voor Joh. Vissers.
De eerste schaal is voor de eigen kerk;
en de tweede voor de Bijzondere Noden.
En op deze laatste Zondag van de
maand Mei, om half 3 plechtig MARIA
LOF met Te Deum (Nr. 99): vóór het
Lof wordt gezongen lied Nr. 48, en na
het Lof lied Nr. 53.
MAANDAG: in de kerk om half 8 H.
Mis voor Adrianus Dankers.
Des avonds om 8 uur begint de paro
chie-retraite voor Groep III: Kinderbos
en de Vorst.
DINSDAG: om half 7 in Orion voor
de overleden familie van Oort; om half
8 in de kerk jrgt. voor Antonius Adria
nus van Eert en Petronella van Hal

de hsvr.; cim half 9 in Orion mndst. 
voor· Wilhelmus van Roosmalen. 
WOENSDAG:. om half 7 in Orion voor 
Johanna van Heerebeek-de Beer; om 
half 8 in de kerk voor Laurentius Quin
ten te Liempde overleden; om half 9 
in Orion jrgt. voor Jan van der Linden 
en Johanna Leenders de hsvr. 
DONDERDAG: om half 7 in Orion v. 
Maria de Punder-Huige; om half 8 in 
de kerk voor Johannes Maas en Maria 
van de Langen berg (B); om half 9 in 
Orion voor Henrica van Oort. 
VRIJDAG, FEESTDAG VAN HET 
ALLERHEILIGST HART VAN JEZUS 
tevens Eerste Vrijdag van de maand: 
om half 8 in de kerk de plechtig gez. 
Dienst met oefening van Eerherstel (H. 
Mis als gez. jrgt. voor Anna van Beers
van Geffen); in Orion om half 7 jrgt. 
voor Bernardus van der Heiden en Jo
hanna van der Steen de hsvr.; om half 
9 jrgt. voor Marinus Berends. 
ZATERDAG: om half 7 in Orion voor 
Wilhelmus van Roosmalen vanwegen 
de retraitepenning; om half 8 in de 
kerk jrgt. voor Petrus Kruyssen en 
Theodora van Strijp de hsvr.; om half 
9 in Orion jrgt. voor Petrus van Beljouw 
en Johanna Maria Hezemans de hsvr. 
Des middags wordt er biechtgehoord 
van 3 tot 4 uur door mijnheer pastoor 
en van 4 tot 8 uur door de Eerw. Pater. 
A.s. ZONDAG 3 Juni: Algemene slui
ting van de parochie-retraite des middags
om half 8.

N.B. Voor de MEISJES van 14 tot 17 
jaar van onze parochie, geeft de Eerw. 
Pater van de Parochie-Retraite twee 
preken, en wel deze week Zondag en 
Dinsdag van half 7 tot half 8: ook zij 
ontvangen ieder een uitnodigingskaart. 
Hetzelfde voor de JONGENS op Don
derdag en Vrijd<4(. 

En WOENSDAG om half 9 vergadering 
voor de leden van de KA. in de school. 

PAR. ST JANS ONTHOOFDING, 

Zondag onder het Octaaf 
van Sacramentsdag, 
'.27 Mei 1951. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der 
par.; 8 uur l.j. voor Johannes Koppens 
en Hendrica hsvr.; 10 uur z.j. voor 
Martinus v. Gerwen; 3 uur Lof, daarna 
Jongens-Congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.m. tot bijzondere 
intentie; 8 uur I. mndst. voor Engelbertus 
v. d. Velden; 9 uur z.m. tot bijzondere
intentie.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Hen
dricus Quinten; half 8 1. m�dst. voor
Maria Hendricus Putmans; 8 uur l.j.
voor Jacobus v. Diessen en Adriana
hsvr.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Laurentius Quinten; half 8 I.j. voor
Arnolda Hubertus v. de Laar; 8 uur
l.i. voor Petrus v. Alphen.
DONDERDAG: 7 uur z.m. voor de

vruchten der aarde van Velder en Vre
likhoven; half 8 1. mndst. voor Cornelis 
Putmans; 8 uur I.m. tot bijzondere in
tentie. 
VRIJDAG: feestdag van het H. Hart, 
tevens 1e Vrijdag, daarom ook Donder
dag biechthoren als op Zaterdagen; 
half 7 l.i. voor Wilhelmina Petrus van 
Alphen; 7 uur 1. 7e voor Jan v. d. Hey
den; half 8 z. mndst. voor overleden 
fam. v. Boeckel v. Rumpt; deze H. Mis 
met uitstelling van het Allerheiligste en 
Acte van Ereboete aan het H. Hart; 
's avonds om half 8 plechtig Lof. 
ZATERDAG: 7 uur z.m. voor Johannes 
Essens overleden te Best; half 8 l.j. v. 
Antonius v. Alphen; 8 uur l.j. voor 
Adriaan v. de Sande. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot bijzondere 
intentie; 8 uur I.m. tot welz. der par.; 
10 uur z.j. voor Anna Maria Martinus 
v. Gerwen.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. voor Laurentius 
Quinten overleden H. Cunera; Dinsdag 
7 uur I.m. voor Engelbertus v. d. Velden 
v.w. de Spaarkas van Kasteren; Woens
dag 7 uur I.m. voor Maria Henricus
Putmans overleden Moeder v. Goede
Road; Donderdag 7 uur 1. m. voor Cor
nelis Putmans v. w. zijn patroon; Vrij
dag 7 uur I.m. voor Theo v. Hal v.w.
Kerkcind; Zaterdag 7 uur I.m. voor
Adrianus v. Ha sten berg v.w. Loe-eind;
Zondag 7 uur I.m. voor Cor Saris v.w.
de Vlassprei.
30e voor Johannes .Essens overleden te 
Best. 
7e voor Jan v. d. Heyden overleden te 
Liempde. 
GEDOOPT: Hendrica Maria Anna Wil
helmina dochter van Josephus v. d. Lan
genberg-v. Brunschot; Adrianus Petrus 
Johannes zoon van Marinus v. Kasteren
Maas; Johanna Gerardina Maria doch
ter van Cornelis v. Heerebeek-Raaima
kers; Lamberdina Adriana Maria Oda 
dochter van Adrianus v. cl. Ven-de Beer; 
Wilhelmus Henricus Maria zoon van 
Adrianus v. Roosmalen-v. Houtum. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Zondag onder 't Octaaf van 
Sacramentsdag. '.27 Mei 1951. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden van het 
Episcopaat. Na de middag om 5 uur 
plechtige Sacramentsprocessie buiten het 
kerkgebouw. We verwachten, dat onze 
Parochianen in groten getale aan deze 
Sacramentshulde zullen deelnemen. De 
deelnemers zullen zich strikt houden 
aan de aanwijzingen van de commissa
rissen van orde. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 6-half 8. 
Deze week tot en met Donderdag om 
half 8 Lof vanwege de Meimaand; 
Donderdag plechtig sluitingslof. 

Vrijdag, feestdag van het H. Hart van 
Jesus, tevens eerste Vrijdag. 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 Eerherstel. 
Om 4 uur zullen de kinderen een bloe
menhulde 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.
Zaterdag: Priester-Zaterdag.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Corne
lis Martinus van den Broek; half 9 H.
Mis voor Wilhelmina Konings-v. d.
d. Laar; 10 uur Hoogmis voor de pa
rochie.
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Hen
dricus Die den te Boxtel over!; 8 uur
jrgt. voor Willem Baayens.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Ger
dina van de Pas-v. Son; 8 uur H. Mis
voor Mej. Maria Emerentia Banens; 10
uur gez. Huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor An
ton ia Wilhelmina van Rulo; 8 uur H.
Mis voor de Bekering der zondaars.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor
Catharina Vorstenbosch-v. Kuringe; 8
uur H. Mis voor Albertus van Rulo;
half 10 gez. Huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor
Elisabeth van den Braak; 8 uur H. Mis
voor Wilhelmina Konings-van de Laar.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Chris
tianus van Dongen; 8 uur H. Mis voor
de gelovige zielen.
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

Missienaaikring Esch: 

Opgehaald bij de bruilo"ft van v. d. 
Bruggen-v. Brunschot f 7,22. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.

Zondag 27 Mei. Tweede Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Maandag, Dinsdag, Woensdag en Don
derdag om 8 uur Marialof. 
Vrijdag 1ste Vrijdag van de maand. 
Feest van het H. Hart van Jezus. De 
H.H. Missen zijn zoals op Zondag. 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 Janssens
Otterbeek. 
MAANDAG: om 7 uur tot bijzondere 
intentie. 
DINSDAG: om 7 uur voor Petronella 
Verhagen-Renders. 
VRIJDAG: om 7 uur voor Cornelis 
Verhoeff; om half 9 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie .. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Zaligverklaring Paus Pius X 
op 3 Juni 

be ouderen onder onze lezers zullen 
deze, in 1914 gestorven Paus, nog wel 
herinneren uit hun schooltijd en uit de 
grote veranderingen in het parochieleven 
van die tijd door de invoering van de 
praktijk van de dagelijkse H. Communie 
en de instelling der Kindercommunie: 
!,eide afkomstig van deze "Paus der 
Kinderen", die Zondag a.s. door onze 
Paus plechtig zal worden zalig ver
ldaard. 

LIEFDE VOOR DE ARMOEDE. 

Alle levensbeschrijvers van Pias X noe
men als zijn meest sprekende trekken 
zijn eenvoud en zijn goedheid, eenvou
dig vanaf zijn kinderjaren tot in zijn 
pausschap, goed voor iedereen, voor 
hooggeplaatsten maar nog meer voor 
eenvoudige mensen en kinderen en bo
venal voor de armen. 
2 Juni 1835 werd hij geboren te Riëse 
in Italië, in het arme gezin Sarto. Hij 
werd Jozef genoemd. Zijn vader was 
postbode, en dat was toen maar een 
heel arm baantje, heel wat anders als 
onze ontwikkelde en netjes geuniform
de P.T.T.-mannen. Zijn moeder was 
naaister van het dorp, om er wat bij te 
verdienen : wat hard nodig was vooral 
toen het gezin groeide tot tien, twaalf 
man. 
Zo kende Jozef Sarto de armoede van 
dichtbij, uit eigen ondervinding. Boven
dien stierf zijn vader nog zeer vroeg en 
dat Jozef Sarto toch voor priester heeft 
kunnen studeren, dankt hij aan zijn 
pastoor, die in de jonge Sarto de beste 
jongen van zijn dorp zag. 
Jozef was zo eenvoudig van aard, dat 
hij zich nooit over zijn armoede heeft 
geschaamd. Toen hij naar het gymna
sium ging, liep hij de 7 kilometer te voet 
heen en weer en vaak op blote voeten 
met zijn schoenen om de hals om voor 
zijn moeder het "reparatiegeld zolang 
mogelijk te sparen. En bij zijn thuis
komst werkte hij thuis zoveel hij kon 
om zijn moeder aan haar naaiwerk te 
kunnen laten. 
Ook later als pastoor, bisschop, kardi
naal en pa1,1s heeft hij zich nooit ge
llçhaamd voor zijn armoedige -afkomst 
en in navolging van Christus achtte hij 
de armoede zelfs hoog. Zo riep hij als 
Paus zijn twee enige zusters die hem 
van zijn familie nog overgebleven waren, 
wel in zijn nabijheid, maar liet hen daar 
in hun eenvoudig bestaan zonder hen 
te begunstigen met bijzondere gaven of
schoon dat toen voor hem toch heel ge
makkelijk zou geweest zijn. Zij verlang
den het ook evenmin en zijn altijd ver
legen gebleven bij de eer en hoogach
ting die hoge autoriteiten hun toen, als 
zusters van de paus, bij iedere ontmoe
ting betoonden. 
Op zijn eerste kapelaansplaats was het 
al bekend dat hij alles over had voor de 
armen. Al zijn verdiensten gingen direct 
na ontvangst n;iar de armen, zodat zijn 
cóllega's hem er soms op wezen, dat hij 
toch wel meer voor zijn moeder en zus
ters mocht doen. Er zijn staaltjes te 
over die bewijzen, hoe goed hij voor 
de armen was: zo vroeg een man hem 
eens geld voor een noodzakelijk reisje. 
Maar kapelaan Sarto had niets meer 
als een zak maïs; deze haalde hij voor 
de dag en zei: ,,Kom, ieder de helft". 
De parochianen van Salzano, waar Jo
zef Sarto pastoor werd, prezen evenzo 
zijn liefde en goedheid voor iedereen en 
vooral voor de armen. Zijn maïs was 
altijd te vroeg af, omdat hij zelf niets 
meer had en omdat hij de armen niet 
langer wilde laten wachten. En soms 
gaf hij zelfs het vlees uit de pan voor 
zijn middagmaal nog weg. 

EEN EENVOUDIG MAN. 

Dit waren allemaal sprekende staaltjes 
van zijn deugd, maar bij dat al was hij 
ook een eerste klas bestuursman en bo
venal een vurig en bekwaam zielzorger, 
zodat hij snel meerdere opdrachten 
kreeg van zijn bisschop. Zo werd 
hij al gauw aangesteld als leidsman voor 
de seminaristen van zijn bisdom en 
spoedig daarna tot kanunnik en Vicaris 
Generaal van het bisdom Treviso. 
Tegenover de geestelijkheid van het bis
dom drong hij toen vooral aan op een
voud en gaf daarvoor zelfs regels aan 
tot vereenvoudiging van hun kleding en 
eretekens. 
Viq.ris Generaal is hij maar kort ge
weest omdat hij direct al tot een hoger 
ambt werd geroepen, n.l. tot bisschop 
van Mantua. Hij schreidde toen zijn 
blssçhop hem dit bericht gaf, en wilde 
het niet aannemen omdat hij zich er 
totaJI ongeschil<t en onwaardig voor 
achtte en hij schreef dit ooi< naar Rome. 
Het antwoord was zeer kort: Gehoor
:iamen I Ze leenden daar zijn karakter en 
talenten al beter. Treffend was het mo
ment waarop h

. 
ij zijn moeder zijn eers

. 
te 

bi"chopsze11en gaf: toen zij zijn bis
tchopsriQR kuste, zei ze hem lachend: 
"Seppi, je zou deze ring nooit aan je 
vinger 11ekreg

.
en hobbt1t al5

. 
ik de mijne 

niet hMi achad", en zt toonde hem vol 
trots haar trouwring. 
.O()k als bissçhop van Mantua bleef hij 

"eveq eenvo11dig, Zo is van hem een 

brief bewaard aan een van zijn pastoors 
waarin hij hem aankondigde dat hij op 
visitatie kwam in zijn parochie. Hij 
schreef daarin o.a.: ,,ik kan er niet voor 
half zeven 's morgens zijn, maar als je 
dan nog slapen wilt bekommer je dan 
niet om mij, ik zal de biechtelingen in 
de kerk wel vast gaan helpen." 
Hij was buitengewoon meelevend met 
ieders zorg, met de zorg van zijn gees
telijken en met de zorg van alle mensen. 
Hij had een hart van goud. 
Tijdens zijn bisschopsambt had eens een 
treffende ontmoeting plaats. Er kwam 
een zekere Achilles Ratti, archivaris van 
de bibliotheek in Milaan, bij hem aan 
met het verzoek of hij iets mocht na
kijken in het bisschoppelijk archief. Mgr. 
Sarto bood zijn gast eerst een kop kof
fie aan en riep daarvoor zijn zuster 
Rosa, die voor hem de huishouding 
deed. Hij kreeg echter geen gehoor. 
Daarop ging hij zelf met zijn gast naar 
de keuken om samen koffie klaar te 
maken. Dit was de eerste kennismaking 
tussen twee toekomstige pausen: Pias 
X en Pias XI. 
Mgr. Sarto bleef maar 10 jaar bisschoo 
van Mantua. In 1893 werd hij verheven 
tot kardinaal en patriarch van Venetië, 
bij welke benoeming hij aan de Venetia
nen schreef: ,,Ik zal de goede strijd 
strijden alleen met vroomheid, recht
vaardigheid en liefde". Zijn moeder 
was toen .80 jaar en hij zocht haar nog 
op in het kleine, oude huis van zijn 
kinderjaren, waar zij ziek lag. Het was 
hun laatste samenzijn. 
Als kardinaal bleef zijn huishouden even 
eenvoudig: 's morgens koffie met melk 
en droog brood, 's middags een gewone 
maaltijd met soep, vlees en groente en 
's avonds de restjes van 's middags. ,,De 
inkomsten van mijn patriarchaat beho
ren aan de armen", zei hij. En hij deed 
er zoveel voor de armen dat hij lachend 
aan een vriend schreef: ,,In Mantua was 
ik arm, maar hier in Venetië ben ik be
paald aan lager wal geraakt." 
Persoonlijk bracht hij dikwijls heel on
opvallend zijn gaven naar de armsten in 
de armoedigste woningen. 

PAUS DER KINDEREN. 

In al zijn eenvoud was hij de enigste 
die er verbaasd van stond dat er in 1903, 
bij de pauskeuze na de dood van Leo 
XIII, al langer hoe meer stemmen van 
de kardinalen op hem werden uitge
bracht. Evenals bij zijn bisschopskeuze 
wilde hij pertinent weigeren en pas na 
voortdurend aandringen van dan weer 
die en dan weer die kardinaal, gaf hij 
eindelijk toe. Het was te veel voor zijn 
eenvoudig en nederig hart. 
Zijn eerste nacht als paus bracht hij 
slapeloos door, vertelde hij later. En 
hoe vreemd hem, de eenvoudige man, 
dit alles was, bewijst het kleine voorval, 
dat hij over die nacht vertelde. Hij 
hoorde voortdurend langzame, afgeme
ten stappen en ten einde raad besloot 
hij op de gang te gaan kijken. In zijn 
witte toog gekleed deed hij voorzichtig 
de deur open en trok zich verschrikt 
terug voor de grote gewapende Zwit
serse gardist die daar in vol tenue wacht 
liep. 
Zijn optreden als paus bleef steeds de
zelfde indruk maken van goedheid en 
eenvoud, steunend op een kinderlijke, 
diepe vroomheid. 
Zijn pauselijk bestuur richtte zich in 
hoofdzaak rechtstreeks op de zielzorg 
van het katholieke volk. Daardoor werd 
hij tegenover de geleerden de grote be
strijder van de moderne dwalingen en 
tegenover het hele katholieke volk werd 
hij de Paus van de Eucharistie. 
Hij maakte het communiceren voor zie
ken gemakkelijker, en een totale omme
keer in het godsdienstig leven werd be
werkt door zijn aansporing tot de dage
lijkse H. Communie die tot dan toe werd 
tegengehouden omdat de mens er zich 
onwaardig voor achtte. Hij leerde uit
drukkelijk dat het Christus' wens was 
daRelijks de Spijs der zielen te zijn. De 
tweede oorzaak van deze ommekeer was 
de vervroeR_Ïng van de Eerste H. Com
llllJlli, tot de leef1ijd van zes of zeven 

jaar, zodra het kind in staat is te be
grijpen wat het doet. 
Deze hervormingen in de praktijk van 
het katholieke volk hebben een onge
kende opbloei doen zien van het ge
loofsleven over de hele wereld, die zich 
voomamelijk heeft getoond in het enor
me aantal roepingen van jongens naar 
het priesterschap en van meisjes en jon
gens naar het kloosterleven, tekenen die 
er op wezen dat niet alleen de kinderen 
tot een dieper geloofsleven werden ge
bracht dan voorheen, maar ook dat de 
gezinnen zelf, waaruit deze roepingen 
voortkwamen, tot een vuriger en over
tuigder beleving van het geloof waren 
gekomen. 
En nu over enkele dagen zal deze Paus, 
door Pius XII genoemd "een brandend 
vuur van liefde en een verblindend licht 
van heiligheid" plechtig zalig verklaard 
worden. Op zijn graf staat het eenvou
dige woord "zachtmoedig en nederig van 
harte". Vanaf Zondag zullen we deze 
Zalige Pius X kunnen aanroepen als 
onze voorspraak voor het welzijn van 
onze samenleving waarover hij tijdens 
zijn leven zo bezorgd was, voor het wel
zijn van de H. Kerk waarvan hij tijdens 
zijn leven het hoofd was, voor het wel
zijn van onszelf en onze kinderen, die 
hij met zijn goede vaderhart zo lief 
h�. � 

Plaatselijk Nieuws 
RIJKSPOLITIE TE BOXTEL. 

Op Dinsdag 5 Juni zal een peleton van 
de bereden Rijkspolitie van 's Herto
genbosch overgeplaatst worden naar 
Boxtel. 
Het peleton ter sterkte van 11 man staat 
onder leiding van Opperwachtmeester 
Th. J. Ophelders, die reeds in Boxtel 
gevestigd is. 
's Morgens om 10 uur zal het zich aan 
het gemeentehuis presenteren en door 
de Burgemeester officieel worden ont
vangen. 
Om 11 uur zullen de dienstgebouwen in 
de Kasteellaan worden betrokke'h. 
's Namiddags om 2 uur zal voor auto
riteiten, genodigden en belangstellenden 
ter nadere kennismaking op de voorma
lige renbaan een rij- en sprong-concours 
worden gegeven met een paarden 8-tal. 

CONCERT DOOR HET 
BRABANTS ORKEST. 

Op Maandag 4 Juni 1951, om 8 uur, zal 
in de Ark het tweede concert worden 
gegeven in dit seizoen door het Brabants 
Orkest. 
Het Brabants Orkest kondigt dit 
orkest aan als "Volksconcert". Een der
gelijk concert pleegt slechts in zoverre 
van een ander concert af te wijken, dat 

het tegen een werkelijk populaire entrée
prijs wordt gegeven .. Men overtuige zich 
slechts door de in dit blad voorkomende 
advertentie na te slaan. 
Bij het vorige concert moesten vele be
langstellenden die zich te voren niet van 
een toegangskaart hadden voorzien, 
worden afgewezen, omdat de Ark was 
uitverkocht. Ook nu wordt weer een 
grote belangstelling verwacht. Het 
jeugdconcert, dat diezelfde dag in de 
namiddag wordt gegeven, is reeds radi
caal volgeboekt! 
Het programma van het avondconcert 
vermeldt de volgende werken: 
De suite Watermusic van Händel. Dit 
is een orkestsuite, bestaande uit een 
reeks korte stukken van dansachtig 
karakter. 
Het werk, daterend van 1715-1717 
werd geschreven in opdracht van de 
Engelse Koning, de vroegere keurvorst 
van Hannover. 
Voorts het Concert in G dur voor alt
viool en strijkorkest van G. H. Philip 
Telemann. 
In dit Concert alsmede in de Trauer
musik van Hindemith, treedt als solist 
Dick Vos op. Dick Vos was enige tijd 
1 e violist en 1 e concertmeester bij de 
Nederlandse Radio Omroep. Hij maak
te met veel succes concertreizen door 
vrijwel geheel Europa en door Zuid
Afrika. 
Dick Vos is aan het Brabants Orkest 
verbonden als solo-altist en heeft tevens 
de leidin� van de kamermuziekgroep 
van dit Orkest. 
Als derde werk voor de pauze zal wor
den uitgevoerd het Divertimento-Ballet 
uit de Opera Viviane van Oscar van 
Hemel. 
De opera Viviane werd in 1950 gecom
poneerd in opdracht van de K.R.O. bij 
het zilveren jubileum. Het Divertimen
to-Ballet is als het ware een samenvat
ting van deze opera, waarvan de hoofd
persoon Viviane de boze prinses is, die 
niet lachen kan. 
Als laatste werk voor de pauze speelt 
het orkest de T rauermusik van Hinde
mith. 
Deze Trauermusik heeft Paul Hinde
mith in 1936 gecomponeerd ter gedach
tenis aan koning George V van Engeland. 
De altviool heeft hier een overwegende 
partij. 
Na de pauze speelt het orkest de Ze
vende Symphonie van Beethoven. Het 
zal een vreugde zijn dit tot de hoogste 
toppen der muziek behorende werk in 
de uitvoering van het Brabants Orkest, 
onder directie van Hein Jordans, te 
horen uitvoeren. 
Het concert begint om 8 uur precies. 
Voor voorverkoop van kaarten en 
plaatsbespreken moge mede worden ver
wezen naar de in dit blad voorkomende 
advertentie. 

D I 
, ,, 

e" nca s van Peru 
HET WONDERLIJKSTE VOLK 

TER WERELD. 

Toen de Spaanse ontdekkingsreiziger 
Pizarro, vanuit de landengte van Pana
ma Zuid-Amerika binnentrok, trof hij 
in Peru een volk aan, dat misschien wel 
het eigenaardigste en geheimzinnigste 
was van de hele wereld, de Inca's. 
Geheimzinnig om de wonderlijke oud
heden die men er aantrof en eigenaardig 
om de wetten van de samenleving die 
daar heersten en geheel anders waren 
dan men, waar ook ter wereld, ooit 
heeft aangetroffen. 
Ze leefden hoog in het Andesgebergte 
in een altijd koele en dikwijls gure 
streek. 
Het woord Inca betekent: Heer. Hun 
keizers noemden zichzelf zo en daar
naar is het hele volk genoemd. 
Zij bezaten een hoogstaan,de bescha
ving, welke zij zeiden van de zonne
god, die zij hun "Vader Zon" noemden, 
te hebben geleerd. Volgens de legende 
zou die Vader Zon zijn zoon en zijn 
dochter als echtpaar naar hen toe heb
ben gezonden om aan dit volk bescha
ving te brengen. De zonnezoon leerde 
hun huizen te bouwen, die dieren te 
temmen tot hun dienst, het land te be
werken en wegen aan te leggen, zijn 
gemalin de zonnedochter, leerde de 
vrouwen hoe zij de kinderen moesten 
verzorgen en opvoeden, hoe zij het 
huishouden moesten doen, en hoe zij 
moesten spinnen en weven. 
De zonnezoon werd keizer der Inca's 
en zijn zuster, de zonnedochter, werd 
zijn gemalin. Hun oudste zoon en doch
ter volgden hen weer op als keizerlijk 
paar en zo was het nog in de tijd dat 
de Spanjaarden er kwamen. Het hele 
keizerlijke geslacht vormde eigenlijk 
alleen maar de Inca's, of "Heren", die 
een eigen taal hadden welke niemand 
in het land mocht gebruiken behalve zij. 
Het overige volk sprak een Indiaans 
dialect. Ze noemden hun rijk het Rijk 
der Vier Windstreken, hun hoofdstad 
heette Cuczo, dat nog bestai.lt maar nu 
geheel Amerikaans is. 
Het geheimzinnigste van dit volk ii; dat 
de in hun land gevonden ruïnes, vele en 
vele eeuwen ouder moeten zijn dan het 
volk dat de Spanjaarden er aantroffen. 
Ook wijze11 deze rul"11es er op, dat er 

grote steden hebben gelegen met een 
zeer rijke bouwstijl. Zij bouwden met 
steenblokken van allerlei grootte en 
vorm, die zij kunstig in elkaar pasten, 
zó dat de muren en poorten, zonder 
enig cement of bindmiddel, toch stevig 
hieven staan. Het geheel leunde enigs
zins naar elkaar toe, alles liep dus naar 
boven enigszins nauwer toe en door 
het juist passen van alles, stond het 
toch onwankelbaar stevig. 
Het grootste raadsel van deze bouw
werken is, hoe men de dikwijls enorme 
steenblokken opgetast kreeg, en nog 
sterker: hoe men ze zo hoog in de 
bergen heeft weten te krijgen. 
De oudheid van deze ruines wijst op 
een verleden van vele eeuwen voor dat 
er enig ander beschavingsteken op heel 
de wereld bekend was. Waarschijnlijk zijn 
deze overblijfselen de alleroudste tekens 
van menselijk leven op aarde en dat zijn 
dan bovendien tekenen van hoge be
schaving. Er zijn oudheidkundigen die 
menen, dat deze ruïnen wel eens te 
voorschijn gekomen zijn bij de enorme 
bodemverheffingen welke er in de ont
wikkelingsgeschiedenis van de aarde in
derdaad zijn geweest, waarbij hele we
relddelen in zee veranderden en op an
dere plaatsen de bodem omhoog druk
ten en de grote bergketens vormden die 
wij nu overal kennen en bestaan uit 
steensoorten die oorspronkelijk tot 
diepere aardlagen moeten hebben be
hoord. Deze bodemverheffingen zouden 
tevens oplossen hoe die enorme steen
blokken zo hoog in het gebergte zijn 
gekomen: niet door de bouwers maar 
door verheffing van de bodem waar die 
bouwwerken op stonden, misschien wel 
van een bodem die eeuwen geleden tot 
de Stille Oceaan behoorqe. 
Als 4eze veronderstellingen van de oud- • 
heidkunde eens zouden blijken waar te 
zijn, dan zou het ook kunnen zijn dat 
in de Stille Oceaan nog hele verzonken 
werelddelen de bodem vormen en dat 
daar nog vele de111elijlce overblijfselen 
zouden zijn van vroegere menselijke be
schaving van hoog peil. En dit zou dan 
wel eens wonderlijk maar duidelijk kun
nen ;iansluiten op het Bijbelse verhaal 
van de zondvloed waarbij God de aarde 
liet overstromen en zo het zbnd!�e 
mensdom verdelgde. Wie weet we,te 

OMGEVING 

De Bredase Processie 

Onder leiding van Kapelaan de Beer 
van de Kathedraal van Breda, trokken 
Zondagmorgen l.i. een 500 pelgrims uit 
West-Brabant, Boxtel binnen. Een 12-tal 
bussen arriveerden op het Marktplein 
om ongeveer 8 uur 's morgens en de 
vlugge bruidjes met hun vaantjes en 
symbolen werden opgesteld in een sier
lijke �toet. 
Begeleid door de Suisse van de St. Pie• 
terskerk en een vertegenwoordiger van 
de H. Bloedstichting van Boxtel, trok
ken de pelgrims in alle stilte naar het 
park om daar de eerste stille H. Mis 
bij te wonen. 
Devoot was deze processie en een grote 
stichting ging van haar uit. Vele pel
grims gingen onder de eerste H. Mis te 
Communie. 
Als men bedenkt dat deze mensen uit 
alle oorden van West-Brabant eerst 
naar Breda zijn getrokken en vandaar 
met bussen naar Boxtel, dan betekent 
zulk een communie-mis heel wat. Som
migen van hen waren reeds van half 5 
's morgens op pad...... en gingen toch 
hier in Boxtel ter H. Tafel. 
Om 10 uur had de plechtige Hoogmis 
plaats in het Park. Keurig werd deze 
gezongen door het knapenkoortje van 
St. Pieter. 
Om 2 uur in de namiddag werd een plechtig Lof gecelebreerd, waaronder kapelaan de Beer een predicatie hield 
en de pelgrims aanspoorde tot een inni
ger eucharistisch leven. 
"Breda, ons bisdom, zo sprak kapelaan 
de Beer, waar de Eucharistische Kruis
tocht is begonnen, mag trots zijn op zijn 
devotie voor de H. ·Eucharistie". 
En inderdaad ..... _ de Sacramentsproces
sie, die daarna werd gehouden, was er 
weer een bewijs van. Nu namen ook 
enkele groepen van de Boxtelse proces
sie deel aan deze Sacramentshu'-de. 
Voorop gingen de Bredasche bruidjes, 
daarna de H. Bloedschrijn, gedragen door 
8 accolythen, vervolgens de pelgrims 
uit Breda met het knapenkoortje van 
St. Pieter in hun grijze monnikenkapjes, 
vervolgens het schone Lieve Vrouwen
beeld, begeleid door 62 maagdekens in 
het rood; daarna de 30 purpere bruidjes 
hlocmenstrooieml voor het .Alierhèilig
ste. 
Het was een devote processie, waarbij 
de pelgrims veel hebben gebeden voor 
de grote intenties van het H. Jaar. 
Er ging stichting uit van deze processie
gangers en van harte zijn deze welkom 
voor een volgende keer! 

+ HET RODE KRUIS biedt hulp, 
waar hulp nodig is. 

geheimen <le oudheidkunde, met de 
hulp van de steeds voortschrijdende 
techniek omtrent bodem- en diepzee
onderzoek, nog eens zullen onthullen. 
HeJ leven der Inca's, zoa,- de Spanjaar• 
den hen aantroffen , werd geregeld door 
eigen wetten, waaronder zeer eigenaar
dige waren en die samen een stelsel 
vormden dat enig is in de hele geschie• 
denis der mensheid. De Inca-keizer was 
de absolute Heer van alles en allen. Al
leen de gemeenschap in zijn geheel tel
de mee, het individu had geen enkel 
persoonlijke betekenis of recht. 
De keizer wees alle mannen in de kei
zerlijke familie hun vrouw uit dezelfde 
familie aan. De dorpshoofden stelden 
de huwelijken vast voor het gewone 
volk. 
Iedereen moest blijven wonen waar hij 
woonde. Reizen mocht niemand dan op 
last van de overheid als koerier voor 
het overbrengen van mondelinge berich
ten. Alleen de keizer kon, als er nieuwe 
streken bewoond moesten worden, be
velen welke groep moest verhuizen. 
Iedereen bleef ook wat hij was, nie
mand kon hoger opklimmen op de 
maatschappelijke ladder. Niemand had 
persoonlijk bezit behalve persoonlijke 
en huishoudelijke artikelen waarvan dan 
nog alles precies volgens klassen werd 
vastgesteld naar kwaliteit en hoeveel• 
heid. Handel en zelfs ruil bestond niet, 
en was trouwens overbodig en aan ieder 
werd zijn werk aangewezen op de lan
derijen, en zelfs d� gebrekkigen kre
gen nog licht werk ·waarvan ze verant
woording h;idden af te leggen. 
Edele metalen, zoals goud en zilver, dat 
door alle volken als geld - als ruilmid
del dus - is aangenomen, werd l;,ij hen 
alleen gebruikt als versiering voor tem
pels en paleizen der keizerlijke familie. 
Bij de komst der Spanjaarden heeft dit 
volk zo goed als al dit goud en zilver 
doen verdwijnen en zo grondig, dat het 
tot nu toe niet is gevonden. l-let is het 
w<>nderlijkste volk met de wonderlijkste 
maatschappelijke orde die ooit is ge
vonden. 
Toen de Spanjaarden er kwa.Jllen was 
het volk der Inca's niet talrijk meer. On
der invloed van de Europeanen is het 
langzamerhand geheel verdwenen en ls 
er een raadsel toegevoegd a..n de vele 
raadsels die onze aarde nog steeds aan 
de geleerden biedt, 

T.



Brabants land en volk, in kleur en leven 
ARMOEDE, DUS HOOIEN ALS DE 

ZON SCHEEN 1 
Het leven, zoals zich dat een goede 
halve eeuw geleden voor onze platte
landsbevolking ontrolde, werd geken
merkt door een grote armoede,. die bijna 
algemeen heerste en een hoge levens
kunst vereiste om er onderuit te komen. 
De eenvoud en tevredenheid brachten. 
deze levenskunst echter in velerlei 
vorm. De mensen stelden geen eisen en 
hun zorgen waren daar, behoudens in 
heel bijzondere malheurgevallen, min
der zwaar om. 
Het beeld van de boerenwoning, zoals 
we dat vorige week schetsten, is nog 
een getuigenis van welvarendheid 
tegenover de woninkjes, zoals men die 
hier en daar in onze dorpen op afgele
gen hoekjes nog aantreft en waarin de 
vroegere kleine boer of ambachtsman 
zich rijk voelde als hij op tijd zijn huis
huur en landpacht kon betalen. 
Een bedrag van vijf-en-twintig gulden 
per jaar was, in verband met de schaars
heid van het geld, toen al een zeer be
duidend bedrag daarvoor. 
Dat in onze dorpen een zeventigtal 
jaren geleden nog vele geheel uit stro 
opgetrokken stulpen voorkwamen, zal U 
ongelooflijk schijnen, doch ze waren 
geen uitzonderingen, die stulpen, waar
van de uit stro gevlochten wanden (met 
slechts een enkel klein raampje) met 
leem bestreken waren. Ze gaven het· 
landschap een schilderachtig aanzien 
maar in veler herinnering griften ze 
het schrijnende beeld van armoe en pri
mitiviteit. 
De moeilijkheden waren er echter om 
opgelost te worden, volgens het ge
zonde oordeel uit die tijd en klagen in 
nood gaf geen brood, naar de toenma- • 
lige volkswijsheid, dus greep men iedere 
gelegenheid aan om iets extra's te ver
dienen. Een belangrijke verdienste lever
de de "mèrt" op. Wekelijks trok boer 
of boerin, of een van de grote dochters 
naar de stadsmarkt, hetzij met een 
J,roos" boter, die daags tevoren was ge
kamd, ofwel met een korf eieren, 
groente of fruit. 
Naar de. markt met de huifkar? Het 

* Van vandaag af rossen we ze weer 
uit het water: de bliekjes, de baarsjes, 
de voorntjes en - als de nylonlijn het 
toestaat - ook nog de snoeken en de 
brasems, want het is 1 Juni! En 1 Juni 
is de dag waarop het visseizoen als ge
opend beschouwd mag worden. * Na
dit visserslatijn iets over een geheel an
dere sport, die, als álles gaat zoals het
hoort, voetbal heet. Welnu, het Liempd
se D.V.G. dat reeds enige weken in
handen van het akelige degradatiespook 
verkeert, heeft weer hoop op ontsnap
ping gekregen. Dank zij de wispelturig
heid van•4e:-�,NN.3. ,>f-.-Ef•-schijnt- in-.
tassen iets "loos" te zijn met de etalage� 
poppen in· Boxtel: Of beter gezegd: er 
is iets met het Rode Kruis aan het 
handje. Heeft deze instelling ons al
eens ooit verbaasd doen staan door de
reusachtige omvang van de hulpverle
ning, thans heeft men ons perplex, neen
voor stommetje laten staan met al die 
spalkjes, verbandjes en compressen op 
onze etalage-poppen. Als dát niet op 
"geven" uitdraait, willen wij er nog een 
lieve cent aan verspelen. * Intussen 
wappert in heel ons goede Boxtel de 
schone was in de bolle wind en de 
bruine paters zien als welvoldane was-. 
vrouwen toe op het resultaat van het 
,,karwei". Radion zou niet witter gewas
sen hebben. Oh zo! * Het heeft ons 
�etroffen, dat het met die processies uit 
andere plaatsen zo gezellig druk kan 
worden in Boxtel. Laten wij in die ge
vallen voortaan ook 'ns gezellig doen 
door onze etalages bijv. een extra beurt 
te geven. Daardoor wordt de H. Bloed
verering nog geen handelsobject hoor, 
wees gerust! * Auto-akkefietjes drei
gen gewoon te worden, daarom hier
slechts de nuchtere vermelding, dat één 
slee zich Zondagavond zó muurvast in
de mulle grond van de nieuwe wijken 
wroette, dat er drie kwartier Zondagse 
arbeid voor nodig waren om het geval
letje weer vrij te krijgen, voorts dat een 
andere slee op de Nieuwe Weg, zij het 
onnodig, zo effectief tot stilstand werd 
gebracht, dat een inzittende dame náást 
de auto kwam te zitten, pardoes én 
hard! * Een beter geleide hoge vlucht 
neemt die "zwaluw", welke zich enkele 
jaren geleden in Boxtel een nestje 
bouwde, dat al niet meer ruim genoeg 
schijnt, want het is een bedrijvigheid 
van belang in de Van Hornstraat. De
tricotage-industrie tot heil! ie Tenslotte 
iets over ons zelf: Zij die tips voor de 
rubriek Terloops hebben, kunnen deze 
op Molenstraat 19 bezorgen. Na geble
ken geschiktheid zullen we ze gaarne 
verwerken tot een terloops dingetje, 
compleet met ster. Accoord? 

Plaatselijk Nieuws 
OORLOGSKRUIS MET PALM 
VOOR PATER SUITBERTUS, Ass. 
Pateer Suitbertus Gaajetan, Ass., van 
het Missiehuis St. Theresia, mocht deze 
week van de Franse Consul-Generaal 
de op één na hoogste Franse onder
scheiding ontvangen, en wel het Oor
logskruis met palm. Deze onderschei
ding werd hem v·erleend voor zijn moe
dig. illegaal werk tijdens de oorlogsjaren, 
toen vele verzetsstrijders, geallieerde 
piloten en krijgsgevangenen, dank zij de 
pater, via België en Frankrijk veiliger 
oorden bereikten. 
Pater· Suitbertus, die deel uitmaakte van 
een der grote Nederlandse verzetsbe
wegingen, werd later door de Duitsers 
geruime tijd gevangen gehouden. 
Wij wensen hem veel geluk met deze 
eervolle, maar ook ·verdiende onder
scheiding. 

klaarmaken van een "mèrtje" was daags 
te voren een geliefkoosde bezigheid. 
Dan kwamen behalve het "hofgoed" 
ook de schoonste bloemen uit het 
"blommenhofke" in aanmerking om op 
de markt te koop te worden aangebo
den. (Geen woningske zo klein, of daar 
lag vroeger een blommenhofke bij, 
waarin de witte en de Japanse lelies 
naast de rooskes, de lievermennekes en 
de muurblommen groeiden.) 
Als de boter meer dan ene "schilling'' 
(30 cent) per pond had opgebracht, de 
eieren 3 voor 11 centen hadden "ge
daan" en voor de bloemen ook nog 
kopers waren gevonden, dan werd in 
alle opgewektheid de terugreis aan
vaard, niet echter alvorens in de stad 
nog het een en ander te hebben gekocht 
wat op het dorp niet te krijgen was. 

BLIJHEID EEN LEVENSTREK. 
Na zo'n "mèrt" was onderweg het sim
pelste gesprek doortrokken van spran
kelende humor. De humor, zoals men 
die alleen op de kleine dorpen vond, 
's avonds als er "buurt" was, 's Zondags 
op de kerkweg en in de herberg, maar 
door de week vooral ook bij de barbier. 
In de dorpsbarbier was de humor als 
het ware belichaamd. Als deze Vrijdags 
van boerderij tot boerderij trok om zijn 
klanten thuis te bedienen, gebeurde het 
meermalen, dat zijn "inzeper'' die vooraf 
ging, de klant een half uur lang moest 
blijven inzepen . omdat zijn baas "vast
gehouden" wèrd bij het scheren van de 
tevoren ingezeepte. 
Men ziet: de genietingen van het dage
lijkse leven behoefden geen kunstmatige 
opwekking. Naar de opvattingen van 
onze tijd zou het leven van onze oud
Brabantse mensen geen elementen van 
blijheid bevat hebben. Immers, hoe zou 
een leven van veel en hard werken, dat 
slechts een sober bestaan opleverde, een 
motief voor kleur en vreugde geboden 
hebben, zo wil men thans redeneren. 
En tóch, de tevredenheid met hetgeen 
het werkzame leven opleverde, maakte 
de opgewektheid tot een levenstrek, die 
een overdenking door de huidige gene-
ratie beslist waard is ..... . 

TREKKINKSLIJST VERLOTING 
WINKELIERSACTIE. 

Prijzen van f 2,50: 
84885 144139 63612 176160 192563 
7127 130264 133884 118894 113780 

143232 151510 24998 199589 163747 
170903 83249 115780 40006 53618 
105089 71842 51807 148246 28744 
122401 94100 128710 51847 73084 
85584 34202 114721 187562 197739 
27581 87351 182789 39209 4976 

182915 141996 145572 81703 181609 
161063 70623 138425 92499 166883 

7982 46194 111470 37832 35706 
149384 115939 78725 7302 57150 
104050 144054 203074 67168 140875 

58386 73231 96330 203248 32391 
, 96258 • - 7'P.1 , JMn , 1494-0- ,84058 
44643 · 82381 147365 • 39692 82141 

162956 38969 • 7214 46302 99468 
13407 139059 61452 16073 78850 

130863 21258 63485 26741 125595 
· 958'P 156060 158467 80270' 60163

Prijzen van f 5, - :
197473 168058 45730 44257 22062 
136566 170893 53847 36360 149319 
59933 48622 94625 212'P 66469 

199217 88185 84533 130265 129793 
80111 184329 124748 71384 38053 

120389 183366 210395 65479 18650 
1904 160962 162041 9815 22814 

41849 105752 91780 155516 123927 

Prijzen van f 10, - : 
27917 92178 126772 91961 127695 
99246 10887 2816 206130 138807 

126905 184580 100364 10636 42450 
43260 192270 193041 7413 211970 

158561 2251 129780 124394 45472 
70373 44352 15119 154065 2212 

Prijzen van f 20, - : 
75458 20709 171735 77724 89515 
51020 29921 56545 22810 22204 

109038 35648 77321 112544 23078 
68500 207452 16928 87409 129324 

Prijzen van f 25, - : 
143218 109397 155910 23554 56115 
93708 211438 179066 119025 121950 

Prijs van f 200, - : 
122049 

De prijzen kunnen worden afgehaald bij 
Sigarenmagazijn W. Prick, Rechter-
straat, van 9-12 uur v.m. en van 2-6
uur n.m. 

EEN HOGE ONDERSCHEIDING. 
In opdracht van het Apostolaat der Her
eniging en het Comité Pro Palestina en 
op advies van de Oosterse Congregatie 
te Rome, hebben de Voorzitter en de 
Secretaris-Penningmeester van de twee 
bovengenoemde organisaties, Pastoor A. 
G. Smit en Pater F. Wijnhoven van 
Stapelen, een informatie- en inspectie
reis gemaakt door Egypte, Libanon, 
Syrië, Transjordanië en Palestina. 
Na te Rome bij Z. E. Kardinaal Tisse
rant, Secretaris van de Congregatie van 
de Oosterse Kerk, op diens verzoek 
verslag te hebben uitgebracht van hun 
bevindingen, zijn ze 27 Mei in de bes
te gezondheid in het Vaderland terug
gekeerd. 
Wegens hun lange staat van dienst ten 
bate van het herenigingswerk, werd aan 
beide met goedkeuring van de Oosterse 
Congregatie de titel verleend van Ar
chimandriet van de Oosterse Kerk, wat 
gelijk staat met die van Monseigneur in 
de Latijnse Kerk. Wij wensen Pater 
Frans, die voor Boxtel geen onbekende 
is, veel geluk met deze hoge onder
scheiding en hopen dat hij het zo nood
zakelijke en zo actuele Herenigingswerk, 
waarvan hij in Nt'derland een der pio
niers is geweest, nog lange jaren moge 
voortzetten voor ·het welzijn • van de 

ZUSTER CHRISTINETIE 
OVERGEPLAATST. 
De Eerw. Zuster Christinette, de bij 
vele Boxtelse mensen welbekende hoofd
verpleegster van ons St. Liduina-Zieken� 
huis, zal bij het verschijnen van ons 
blad Boxtel hebben verlaten. 
Als religieuse gehouden aan de grote 
deugd van gehoorzaamheid, zal zij zich 
met ingang van 1 Juni belast zien met 
de verpleging in het Ziekenhuis St. 
Barbara te Culemborg. 
Zuster Christinette is de lc1atste 15 jaar 
onafgebroken te Boxtel werkzaam ge- -
we'est, als hoofdverpleegster. In totaal 
werkte zij ruim 20 jaar hier in het zie
kenhuis. 
In de laatste maanden van de oorlog, 
toen zovele mensen van elders hier ge
evacueerd waren en de zieke en gewon
de burgers, van ver buiten onze gemeen
te hier moesten worden verpleegd en zo 
nodig door Zuster Elisab�th van de 
Witte Zusters geopereerd, heeft Zuster 
Christinette zich buitengewoon verdien
stelijk gemaakt, waarvoor haar door het 
Nederlandse Rode Kruis de ere-medail
le van verdienste werd uitgereikt. 

TWEEDE GROTE BEDEVAART 
NAAR BEAURAING. 
Het Comité "Pro Maria", dat onder 
geesteHjke leiding staat van de Paters 
Assumptionisten alhier, organiseert dit 
jaar wederom op Zondag 24 Juni a.s. 
een grote bedevaart naar Beauraing 
voor het district Den Bosch. Boxtel en 
omgeving sluit zich daarbij aan. 
In de wintermaanden zijn er in verschil
lende plaatsen in de omtrek propaganda
avonden georganiseerd om meer be
kendheid te geven aan de gebeurtenis
sen en de boodschap van Beauraing, zo
dat een grote deelname is te verwach
ten. Ook werd met succes een spaar
systeem toegepast. In Liempde alleen 
reeds staan meer dan 150 personen ge
noteerd voor de a.s. grote bedevaart. 
De intenties van de bedevaart zijn die, 
welke de H. Vader voor 1951 heeft aan
bevolen: voor de vrede, voor de ver
volgden, voor de vluchtelingen en ge
vangenen, voor de eensgezindheid in 
de maatschappij en voor de H. Kerk. 
De offers en de vele. gebeden tijdens 
deze bedevaart en bijzonder ook de 
smeekbeden aan de voet van 0. L. 
Vrouw van Beauraing dragen ongetwij
feld bij tot het verkrijgen van deze 
gunsten. 
(Zie verder advertentie in dit blad). 

DRIEVOUDIG ZILVEREN 
JUBILEUM. 
Dinsdag 5 Juni a.s. zal de Fok- en Con
trolevereniging "De Vooruitgang" de dag 
memoreren, waarop 25 jaar geleden met 
8 leden uit Boxtel, Gemonde en St. Mi
chiels-Gestel aan de vooruitgang van 
,,De Vooruitgang" begonnen werd. 
Ruim 70 leden zullen a.s. Dinsdag hun 
waardeting tonen voor het werk van de 
heer J. Megens, die dan precies 25 jaar 
de voorzittershamer heeft gehanteerd, 
en voor de arbeid van de heer E. v. d. 
Linde, die 25 jaar naar best vermogen 
het secretarisschap heeft verricht. 
Een drievoudig jubileum dus, waarvan 
de viering naar goede gewoonte zal wor
den ingezet met een H. Mis, voor de 
levende en gestorven leden van de fak
en controle-vereniging, in de St. Lam
bertuskerk te Gemonde. 
Van 2 uur tot half 3 zal er voorts ge
legenheid gegeven worden het bestuur 
van de "zilveren" vereniging inclusief 
de jubilarissen te feliciteren. En om 3 
uur zal er in café "De Oude Ketting" 
(C v. d. Aker, Bosscheweg) ten slotte 
een feestvergadering worden belegd voor 
de leden met hun echtgenoten, waarmee 
men de viering van dit zilveren vereni
gingsjubileum een gezellige bekroning 
hoopt te geven. 
De volledige opkomst van de leden is 
daarvoor onontbeerlijk! 

KINDEREN EN HET RODE KRUIS. 
De schooljeugd heeft niet achter willen 

blijven bij de vele activlteite. Zo ver�· 
vaardigden leerlingen van de B.L.O.
school prachtige papieren vliegers, die 
tegen kostprijs in verschillende winkels 
verkrijgbaar zijn gesteld, en namen de 
meisjesschool St. Jozef en de jongens-

. school St. Theresia deel aan een teken
wedstrijd. Bij het in beeld brengen van 
het totaal of een deel der omvangrijke 
werkzaamheden van het Rode Kruis, 
hebben de kinderen zich in het idee van 
deze instelling kunnen inleven, zodoen
de bij zich zelf waardering kwekend 
voor het apparaat, dat - geboren te
midden van oorlogsleed - zich ten doel 
stelt álle menselijk lijden te verzachten. 
Er werden in deze wedstrijd mooie 
resultaten bereikt en zodra de jury -
bestaande uit directeur en leerlingen 
van de R.K. Schildersschool "St. Lucas" 
- het werk naar opvatting en uitwerking 
beoordeeld heeft, zal getracht worden 
de beste tekeningen in een etalage ten 
toon te stellen en zodoende eenieder in 
de gelegenheid te stellen kennis te ma
ken met de tekenkunst van onze school
jeugd en haar kinderlijke, doch soms 
treffende visie op hèt Nederlandse 
Rode Kruis, Uw Rode Kruis.
MISSIE-THUISFRONT. 
Opgehaald op de bruiloft van W elzen
v. Geffen, voor de Missienaaikring 
,,Miad" f 4,70.
Op de bruiloft van Vervoort-

v. Erp f6,-
0pgehaald op d; bruiloft van Kelders 
door Adri Kelders f 3,51 voor de Box
telse Missienaaikring. 
Opgehaald op de Zilveren Bruiloft van 
P. van Eert-v. d. Struik voor Frater
Martien van Eert van de Paters As
sumptionisten te Bergeijk, de som van
f 8,43; en voor Sr. Joannes Cantius 
(B. Maas, Makassar) f 9,-. 
MEISJES-CONGREGATIE 
H. HART-PAROCHIE.
Maandagavond was het feestbijeenkomst 
voor de meisjes der Congregatie. De
ijverige jonge toneelclub; onder leiding
van de nijvere Mère Josepha, verzorg
de de avond. Gezien het feit, dat we
nog steeds volop in de parochie-retraite 
zitten, en de paters voor de geestelijke 
verdieoing zorgen, droeg deze avond 
meer het karakter van ontspanning. Er
was -voor elk wat wils: muziek, spel, 
dans en vooral pret. Er is veel en uit
bundig gelachen. 
Jo v. Bragt en Frans de Leyer brachten 
er meteen de juiste stemming in aan de 
grote vleugel. Toen waren we allemaal 
in spanning of de waarzeggende kwartel 
wel zou tureluren. En toen het ding 
eindelijk sloeg, verwekte het luide lach
salvo's. Tureluurs werden we ook door 
de declamatie van het duo v. d. Sanden.
Er was zelfs ook een boerin helemaal 
uit Bakel over gekomen om het feest 
mee te maken. Wat die allemaal vertel
de! Er schijnen in Bakel wondere din
gen te gebeuren. De zingende zusjes 
waren natuurlijk ook van de partij en 
nu dansten ze er nog bij ook. De rèi
dansclub zorgde voor de volgende num
mers. Een compliment voor An v. Oir
schot voor de kleurige costuums en de 
gratie der beweging. Natuurlijk denken
jonge meisjes in het voorjaar aan bruid
sluiers en lentebloesem en daarom werd
de Bruid van Jan Prins met applaus 
binnengehaald. 
Daarna het toneelstukje van de schoen
maker en zijn ondeugende vrouw. Je
kon zien dat de schoenmaker een zwaar 
leven had. Misschien was het daarom 
dat hij zo hard op de schoenen sloeg. 
En wat een verwikkelingen kunnen er 
zo al voorkomen zelfs in een brave 
schoenmakersfamilie. Gelukkig was de 
dokter een wijs man. Geen wonder dat 
hij zo ernstig keek. Alleen is het me 
niet duidelijk geworden wat bromfietsen 
nu met pannekoeken te maken hebben. 
Maar misschien vertelt Anny Kennis dat 
de volgende keer als ze weer op de 
planken komt. 
Alles bijeen: 't was schoon en leutig. 

AVE. 

Parochie==Retraite 
St. Petrus 

DE GRIJZE, DE ZWARTE, 
DE JONGE. 

Onder deze namen hebben de mensen 
ons zo genoemd. De parochianen van 
St. Petrus hebben inmiddels al lang 
vastgesteld, dat die grijze haren van 
P. Monulfus, maar camouflage zijn voor 
een jong en blij hart, en dat achter het 
donker uiterlijk van P. Ireneus een har
telijke menslievendheid schuil gaat, en 
dat die z.g. jonge (die toch iets ouder 
is dan P. lreneus) met z'n klein baardje, 
'n geweldige energie en enthousiasme 
kan ontplooien. 
Negen weken hebben we onder U ge
werkt. En nu loopt de Parochie-Retraite 
ten einde. Deze heeft aan Boxtel zo
veel zegen gebracht, dat we mogen ver
wachten, dat men a.s. Zondag aan 0. L.

Heer extra dank zal brengen door een 
alg. H. Communie, en 's avonds om 7 
uur, de grote slot-plechtigheid in groot 
getal zal bijwonen. 
De Parochie-Retraite heeft getoond, dat 
er nog een groot stuk geloof leeft in de 
mensen van Boxtel; maar ze heeft hen 
ook geleerd, dat geloof en godsdienst 
hun waar geluk vormt, en vrede geeft in
de harten 

Een afscheidswoord. 
We staan aan het einde van onze Pa
rochie-Retraite. Met dankbaarheid den
ken wii, Capucijnen, terug aan de twee 
maanden, die we hier in uw midden 
doorbrachten. Het grote woord mag er 
uit: Onze Parochie-Retraite is geslaagd. 
En met blijdschap mogen we getuigen, 
dat de parochianen van St. Petrus, zelf 
een groot aandeel hebben gehad in dit 
succes. Niet alleen door 't feit, dat tus
sen de 90 tot 100 procent hebben mee
gedaan, maar ook door de prettige sfeer, 
die er telkens heerste in de retraite
wijk, rond de drie retraite-kapellen. 
Heel juist hebben zij dit werk aangevoeld 

als "de" Missie van onze tijd. Te mid
den van een wereld, waarin 't ene ge
weld 't andere oproept, in een maat
schappij, waarin alles jaagt en jakkert, 
is deze retraite gekomen, als 'n rust en 
'n kalmte, als 'n voorsmaak van de vre
de, welke uitsluitend een Godsge
schenk is. 
Aan het einde van ons retraitewerk, be
springt ons vanzelf, spontaan, een ge
voel van oprechte dank. Op de aller
eerste en voornaamste plaats dank aan 
God, die tijdens de afgelopen negen 
weken, in de parochie van St. Petrus, 
zovele en zo'n grote genadewonderen 
heeft gedaan, en zijn weldaden daar zo 
kwistig heeft uitgestrooid. 
Doch na God, gaat onze dank uit naar 
al degenen, die, op welke wijze dan ook, 
hebben bijgedragen en meegewerkt, tot 
het schitterend slagen van de Parochie
Retraite. 
Dank aan de honderden parochianen, 
die door hun voortdurend gebed, de 
zegen van boven hebben afgesmeekt. 
Dank aan de Eerw. Zusters, met de 
zangeresjes en bruidjes, dank aan mhr. 
Emons met z'n zangertjes, die elke Zon
dagmorgen bij de plechtige sluiting weer 
present waren, en de stemmige sfeer 
wisten te brengen in de retraite-kapel
len. Dank aan de organisatoren, de he
ren van Moorsel, die elke avond en 
Zondagsmorgens zo. trouw present wa
ren. Dank aan de Sociale en Parochiële 
Verzorgster en de leden van de K. A.

die elke week de uitnodigingskaarten 
bezorgden. 
Wij gaan nu weer vertrekken uit uw pa
rochie, doch U allen zult nog zeer lang 
in onze dankbare herinnering blijven 
voortleven. We zullen U gedenken in 
het memento van de H. Mis. Denkt U 
nog 's aan ons bij uw gebeden. Met de 
woorden van St. Paulus, wensen wij U: 
,,De genade van onze Heer Jezus Chris
tus, de _ liefde van God, en de gemeen
schap van de H. Geest, zij met U allen". 

Zondagsdienst der ·Artsën 
uitalaitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG S JUNI 

Dokter Margry 
Cl■l'laHn■tn■t 20 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

Telefoon IHa 

van 22 Mei tot en met 28 Mei 1951. 
GEBOREN: Josephina M. dochter van 
W. J. de Kort en G. M. v. Erp, Breukel
sestraat 122 - Maria A. dochter van 
J. P.J. M. Tielen en A. B. M. v.d. Laar, 
Mgr. Wilmerstraat 12 - Wilhelmus J.
G. zoon van C. Fr. Spijkers en E. E. Sie
bel, Stationstraat 75 - Cornelis J. M. 
zoon van A. C. Doevendans en C v.
Esch, Ridder van Cuijkstraat 14 - Hen
rica A. M. dochter van A. J. v. BrèuAel
en J. Scheutjens, Roond 6 - Màrtintts
H. M. zoon van A. W. Mandos en A. 
M. Raaijmakers, Prins Hendrikstraat, 36
- Johannes C. zoon van J. J. C. Tun.�
mermans en J. M. Schellekens, Langen• 
berg 6 - Martina M. dochter van J.
J. C. Timmermans en J. M. Schéffé� 
kens, Langenberg 6 - Elisabeth M. A' 
dochter van J. A. W. A. Prince en J. M. 
A. C. Naber, Hertogénstraat 6 '- JO-:· 
hanna M. dochter van H. C. Rovers en 
H. v. Lievenoogen, Liempde ·-'- • Theo
dorus A. M. zoon van J. C. van Karin; 
gen en H. v. Uden, Gemonde 40 Fran
ciscus G. G. M. zoon van H. J. M. 
Strik en D. M. de Koning, Hertogen-
straat 4. 

• • 
GEHUWD: Johannes A. Toemen en
Adriana M. Huijberts . - . Francisçus J. 
van der Pasch en Johanna M. vàn de 
Sande - Cornelis M. van de Laak en 
Adriana C. J. Michielsen - Johannes 
H. Vervoort en Petronella van Erp. 
OVERLEDEN: Petronella Smulders, � 
76 jaren, echtgenote van G. v. d. Boo
gaard, Rechterstraat 76 - Heudrika van 
Laarhoven, oud 87 jaren, Munsel 12.

LIEMPDE. 
ORIENTERINGSRIT K.A.J. 
Het was een gezellige spannende druk� 
te j.l. Zondagmiddag bij het Patronaat. 
Om 1 uur precies ging het eerste twee
tal zijn geluk beproeven. Gewapend �et 
de route-lijst openden zij de lange rij 
van deelneemsters en deelnemers. Onder 
hen zagen we vele Liempdenaren, Box
telaren, en zelfs uit Vught en Eindhoven 
werd belangstelling , getoond. Het was 
een prachtige tocht. Voor de rijders wa. 
ren hier en daar enige duistere punten 
b.v. bij :,,Waterput" links", reden velen 
recht de stal van een boerderij in. Voor 
enige (buitendorpers) was het woord 
"Duiker'' 'n hele puzzle. Na hier en 
daar informeren kwamen ze er wel ach
ter. Die weten voortaan wel wat een 
duiker is. Jammer dat het de laatste 
dagen zo geregend had. De weg was af 
en toe een modderpoel gelijk. Vooral 
het stuk tussen Olland en Liempde was 
werkelijk geen weg meer. Velen zullen 
toen wel smalend punt 2 van 't reglement 
overwogen hebben: ,,De route wordt ge
reqen over ,gqed J>�i!:3n�t�e , w,gen ! f'.'
Toch gelukte het allèn, zij het dan mët 
enige fouten, de .finish te -b�iken. 
's Avonds om 8 uur was het Prijsuitrei
king. Weer 'n geweldige drukte. 
Prijswinnaars werden : 
Netty van Zogchel, Corry Schulpen, 
Ant. v. Zogchel en Paul v. d. Braak te 
Boxtel; Bert van Rijzewijk en Adr. de 
Beer te Liempde; Thea van Zogchel en 
Ben , Roskam te Boxtel ; Francien van 
den Biggelaar, Frans v. d. Steen, Eli van 
Houtum, C. Koppens-Theunisse, H. 
Koppens, Fr. de Laat, Ger. van Over
beek, Harrie v. Dijk, Wout v. Mens
voort, C. v. Alphen, A. v. d. Anker• 
Slijters, Nelly van Hal, Th. Prinsen, 
Hub. van Aarle, J. v. d. Berk, Mien v. 
Schijndel en Ev. van Overbeek te 
Liempde. 
en Helli Hermans, die het presteerden 
om 25.1 strafpunten te halen. 'ri Top
prestatie! 

En met St. Petrus, Uw patroon, verma
nen wij U: ,,Weest heilig in heel Uw 
gedrag, zoals Hij heilig is, die U riep. 
U weet toch, dat U zijt vrijgekocht door 
het kostbaar Bloed van Jezus Christus. 
Leidt daarom een voorbeeldig leven, op
dat ze U door Uw goede daden leren 
kennen en glorie brengen aan Goq."

De Paters van de Parochie-Retraite. 
van St. Petrus. 
P. Monulfus, P. Severinus, 
P. lreneus. 

H. Hartparochie
Het einde is in zicht! Het einde van 
een groot en intensief werk. Wij kun
nen zeggen, dat het geslaagd is. Behou
dens een klein aantal halstarrigen, was 
de deelname algemeen. Week aan week 
was de intieme Burchtkapel het strijd
toneel, waar 0. L. Heer onder de zach
tç drang van Zijn genade duivels uit
dreef en zielen in het goede bevestigde. 
Hem zij daarvoor alle lof en dank! 
Niet te schatten is de waarde van de 
offers der zieken en het gebed der kin-. 
deren, waardoor Gods genade zo rij� 
verkregen werd. 
Om Jezus' Moeder, die de Uitdeelster 
van alle genade is, te danken voor haar 
voorspraak gedurende de Parochie
Retraite, willen wij a.s. Zondag een 
Maria-plechtigheid houden. 
Om 7 uur is het plechtig Lof, waaron
der Mariapreek en toewijding van hed 
het parochie-gezin aan 0. L. Vrouw. 
Wij verwachten, dat ieder, die kan, 
deze slotplechtigheid zal bijwonen. 
En wij zouden het zeer op prijs stellen, 
als vele parochianen Zondagmorgen aan 
de Tafel des Heren aanzitten om voor 
zichzelf en hun medeparochianen de ge
nade der volharding in het goede te 
vragen! 
Dan komt het Gouden Feest! De gees
telijke voorbereiding was grandioos. De 
vlaggen mogen uit! 

De Paters van de 
Parochie-Retraite. 



M ede, namens wederzijdse familie betuigen wij hierbij onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling bij gelegenheid van ons Huwelijk ondervonden. T�vens brengen wij hier een afscheidsgroet aan vrienden en kennissen, welke wij wegens tijdgebrek niet persoonlijk vaarwel konden zeggen. Jac. Venbrux B. Venbrux-van der SlootBoxtel, Mei 1951. Bosscheweg 65 
Te koop: een solied melkwagentje voor de hand en achter de fiets en 2 driftvarkens bij 
F. v. Boxtel, Nieuwstraat 84.

VERLOOFD: 
ANNIE PASTOOR 

en 
LEO VAN GEFFEN 

Boxtel, 4 Juni 1951 
Raaphof 10 
Maastrichtsestraat 22 
�-----------��
? Op Zaterdag 9 Juni hopen J 
Î onze geliefde Ouders �
} MARINUS DE LAAT 
, en 

JOANNA VAN ASSOUW 
hun Zilveren Huwelijksfeest te vieren .. 

Te koop gevraagd een burgerhuis met enige grond te Boxtel. Brieven onder no. 70, Molenstraat 19. 
Werkster gevraagd voor een of twee dagen per week, wegens huwelijk der tegenwoordige. Mevrouw van Gijsel, Markt 10. Gevraagd: flinke werkster, 1
of 2 dagen per week. Adres: Stationstraat 41. 
Te koop: een toom beste biggen. ,,Knuistenkoepel" Lennisheuvel. 
Te ruil aangeboden: een jongensfiets, leeftijd 10 jaar, 

Het is ons een waar genoegen te kunnen mededelen, dat wij Maandag 11 Juni a.s. het Zilveren Huwelijksfeest hopen te vieren van onze geliefde ouders 
JO KUENEN 

en 
H. v. d. SLOOT

Om God te danken voor de weldaden, in hun huwelijksleven geschonken, zal om half 10 in de parochiekerk van het H. Hart te hunner intentie een H. Misworden opgedragen. 

Boxtel, Breukelsestraat 126. 

Hunne kinderen Ad T onny en verloofdeToos en verloofde 
Gelegenheid tot feliciteren van 1 tot 2 uur. 

Kantoorboekhandel Î IELE N 
STATIONSTRAAT 28 • BOXTEL

U overweegt de aankoop
van een prima

Merkvulpenhouder? 
Kom dan eens geheel vrijblijvend
onze grote sortering bezichtigen.

Wij hebben alle bekende merken als:
OSMIA. PARKER, WATERMAN, 

PELIKAN, SWAN, IMPERIAL, 

UNION, MATADOR, enz. 

Te koop: een toom beste biggen bij H. v. Santfoort, Kasteren B 33, Liempde. 
Wegens omstandigheden kon hun feest op 5 Mei geen doorgang vinden. 

tegen een meisjesfietsje, 6 ___________________ _ jaar. Leenhoflaan 2. 
De prijzen van OSMIA en PELIKAN gaan zeer
gaan zeer binnenkort omhoog. 

Adverteert in 
Thans kunnen wij nog aan de oude 

prijzen leveren. 
---

Te koop: een best kalfvaars, aan telling 8 Juni. Huize De La Salie, Munsel 10. 

De H. Mis van dankbaarheid zal worden opgedra-; gen om 9 uur in de Pa-
Alvorens U hanen of kippen opruimt, vraag dan eerst prijs bij Koks, Molenstraat 37. ,,BRABANTS CENTRUM" 

In goede staat zijnde damesfiets te ruil aangeboden tegen dito jongensfiets. H. d. Koning Jan ,v. Brabantst_� 
Partijtje jonge haantjes te koop. M. van Hal, Tongeren 17. 
Dames De Boer, Julianastraat 
5, vragen hulp in de huishou
�ing. Was buitenshuis. 

- rochiekerk van St. Jan'sOnthoofding. Dat God hen nog lang 
} moge sparen is de wens van hunne dankbare kinderen 

Jeanne, Ad, Johan, 
Henk, Corry, Lini. 

Liempde, 30 Mei 1951. Velder D 63. 
Receptie van 1-2 uur. � 

Maatcorsetten 
goede pasvorm gegarandeerd 

Drogisterij "DE VIJZEL" 
Markt 12 Alhier 

R.K. Jongensschool voor M.U.L.O. 

Gevraagd: een 2e hands step Te koop: een toom beste bigmet luchtbanden, in goede gen en een zwart-bonte kalfconditie. Aanbiedingen Mo- vaars aan telling. C. v. Rulo, 

In verband met het schoolreisje van de verschillende
scholen wordt het toelatingsexamen afgenomen op 3 en
4 Juli. Aanmelding der leerlingen kan nog geschieden
op het spreekuur op Woensdag 6 Juni van 7-8 uur in 
het schoolgebouw, Burgakker 4. H. H. GEERTMAN.lenstraat 19. Gemondseweg 5. 

Gemeente BOXTEL. 

Uitgifte van 

f 300.000,- 3 pct. Premie-Obligatiën 
(Woningbouwlening) 

De Gemeente Boxtel is voornemens een geldlening aan te gaan tot een 
bedrag van ten hoogste f 300.000,- nominaal kapitaal, onder voorbehoud 
van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van N oord:::Brabant, onder de 
volgende bepalingen : 

' 1. de geldlening wordt aangegaan tegen een rente van drie ten honderd 
per jaar. 

2. de geldlening is verdeeld in opvolgende genummerde obligatiën van
nominaal f 100,-. Er kunnen ook schuldbekentenissen, vertegenwoor:::
digende 5 of 10 obligatiën, wo.rden uitgegeven.

3. de obligatiën zijn voorzien van jaarlijkse coupons, verschijnende op
1 ~ Ju-Ii-van ieder jaar.
De coupons en aflosbaar gestelde obligatiën zijn betaalbaar op de plaatsen
door Burgemeester en Wethouders te bepalen.

4. De geldlening wordt afgelost als volgt:

le jaar: 1 obl. met 1.000,-

2e jaar: 
t/m 29e jaar 

30e jaar:

1 ,, ,, 500,-
1 ,, ,, 250,-
5 ,, ,, 150,� 

22 ,, ,, 120,-
30 

1 ,, JJ 500,-
1 ,, JJ 250,-
5 ,, 

JJ 125,-
23 ,, JJ 110,-
30 
1 ,, .. 10.000,-
1 JJ JJ 5.000,-
1 ,, ,, 1.000,-
5 JJ JJ 

500,-
10 JJ JJ 200,-

100 ,, JJ 
150,-

80 JJ JJ 
125,-

1932 ,, ,, 100,-
2130 

l.000,-
500,-
250,-
750,-

2.640,-
5.140,-

500,-
250,-
625,-

2.530,-
3.905.-

10.000,-
5.000,-
1.000,-
2.500,-, 
2.000,-

15.000,-
10.000,-

193.200.-
238.700,-

Bij niet voltekening wordt het aantal jaarlijks uit te loten obligatiën 
alsmede de grootte der prijzen naar verhouding verlaagd. 
De uitlotingen zullen in het openbaar geschieden op 15 April van elk 
jaar. Indien deze ,datum op een Zon::: of Feestdag valt, geschiedt de 
uitloting op de volgende dag. Terstond na de uitloting wordt de uitslag 
daarvan ter algemene kennis gebracht. 
De aflossing en de betaling der premiën geschieden op 1 Juli, volgen� 
de op de dag der uitloting. 
De obligatiën, welke ter aflossing worden ingeleverd, moeten voorzien 
zijn van al de daarbij behorende op de dag der aflosbaarstelling nog 
niet verschenen coupons. Het bedrag der ontbrekende coupons wordt 
af gehouden van het op de obligatiën af te lossen kapitaal. 

5. Ter verzekering van de geregelde betaling der rente, premiën en af:::
lossingen worden de vereiste sommen jaarlijks op de begroting van de
gewone inkomsten en uitgaven der Gemeente gebracht; alle middelen
der Gemeente zijn da�rvoor verbonden.

Insçhrijvingen kunnen geschieden vanaf 4 tot en met 1 6 Juni a.s. ter
gemeentesecretarie, afd. Financiën. 
Bij overtekening zal de toewijzing p�nds ponds gewijze geschieden. 
Het zegelrecht der toewijzingsbiljettep. à 1.2 per mille, komt t�n laste der
inschrijvers. : 

• • 

De betal_ipg cl.er· to.�ge;w,eze.n obligatiën moet plaats hebben op 30 Juni ten 
kantore van de gemeente:::ontvanger tegen, in ontvangstname def stukken .. 

De enorme bijval van onze tcliënten en v ele v erzoeken daartoe, heeft ons doen besluiten onze actie 

GUi.DEN 
lllfol' VW ffenf�:d:'1 ;�ek9te J

�Io:�:.ren
• Stel niet uit, maar koop deze week, • 

want nu ia Uw geld meer waard I 

Dus op alle artikelen 'n koopbon 
ter waarde van 100/o. 

•t Is weer .... 

IN DEN OOIEVAAR 

' , , 

Sunshi'ite dress 

de wildste bengel 

een nette engel, want . . .

Sunshine dress 

Sterk als staal 
Vniek van prijs 

Niet krimpend 
Standvastig van kwaliteit 
Helder kleurecht 
l n een wip gewassen
Nooit vorm verliezend
Echt windwerend
Door en door degelijk 

Ravot-proof 
English-made 
Spel en sportkleding, die 
Seizoenenlang meeg�at. 

. Sunshine dress· 

kan er tegen. 

van Hout
Ververgaar� 
.. 

Molenstraat 1- • Boxtel 

~ 

1 

,,, 

-, 0 ;rtt .iilt 
vn• 



Spreekuur Burgemeester 
Het spreekuur van Maandag 
4 Juni a.s. en van Donder, 
dag 7 Juni a.s. 

VERVALT 

In de plaats daarvan komt: 
Vrijdag 8 Juni a.s. van 9 tot 
12.30 uur. 

WONINGRUIL 
Wie wil mijn duplexwoning 
(beneden) in 's•Hertogen• 
bosch, ruilen tegen woning 
in Boxtel. Brieven onder 
nr. 83, Molenstraat 19. 

Dr. Hoek's• Vereniging 
Het bestuur deelt mede dat 
le vanaf 1 Juni 1951 uitslui• 

tend op werkdagen tussen 
balt twee en twee uur ge• 
legenheid bestaat tot af• 
halen en terugbrengen van 
verplegingsmate r i a a l  in 
de "Bo u w'' op Duinen, 
daal 12 

Bij een goede oplossing van onze rebus heeft U elke 
week kans ( 4 weken lang) op 

16 WAARDEBONNEN 
2• van de uitte lenen goederen 

een statiegeld zal moeten 
worden bet"ald, dat terug 
gegeven wordt bij terug, 
brenging in behoorlijken 
staat en op tijd 

tot een bedrag van 

GLD. 105.-
3e voor niet langer dan 3 

maanden achter een uit, 
geleend wordt 

terwijl wij tevens als 

4e Zonder bewijs van lid, 
maatschap en zonder sta• 
tiegeld geen g o e d e r e n 
worden afgegeven. 

ENO RME ATTR ACTIE 

10 °/0 KORTING 

��.;1 geven bij contante betaling op al onze voorradige 
goederen. Artikelen met officieel vastgestelde verkoop::: 
prijzen vallen hier buiten. 

Kattelongen 200gr. 50et 
Frou-Frou 200gr. 55 et 
Kletskoppen 200gr. 45 et� 
Zandkoekjes 2 5 0 gr. 58 et { 

Na deze zeer attractieve JUNI:::MAAND heeft U 
nog kans op de hoofdprijzen ter waarde van 

À. o. d. .Aleijde,n � 
GLD. 5000.

VRAAGT NAAR ONZE REBUS! 
Past. Erasstraat 13 � 

�..,,......� 
Een fabrikant kreeg van 
een vriend de raad niet meer zulke grote bedragen uit te geven voor reclame, toen zijn artikel al vrij algemeen bekend was, doch zijn bescheid was: 

F. J. WITTEVEEN'S 
MANUFACTUREN::: EN CONFECTIEBEDRIJF 

RECHTERSTRAAT 18 

"Mijn reclame is 
de locomotief die 
mijn zaken in be• 
weging houdt" 

v.w� WONINGINRICHTING
u •u g O X TEL RECHTERSTRAAT 22 

MEDEDELING 
Allen, die hun INKOMSTENBELASTINGFORMU• 
LIEREN door ons wensen te laten invullen hebben 
daartoe gelegenheid op onze zitdag: Elke Vrijdag van 
11,1 uur in Caté H. v. Rooij t.o. de H. Hartkerk te Boxtel. 
Onze boekhoudcliënten kunnen hun formulieren zonder 
verdere gegevens opsturen of op bovenstaande zitdag 
afgeven. 

Accountantsbureau KNECHTEN, Veghel - Tel, 209 

STOFZUIGERS 

STOFZUIGERS 

STOFZUIGERS 

J. v. d. Brekel
Rechterstraat 42, Boxtel, 

heeft ze in voorraad. 

Diverse MERKEN 
en PRIJZEN. 

vanaf f 118. -

Alleen een GOEDE reparatie 

is het behoud van Uw Uurwerken 
en Uw Sieraden. 

Bij ons zijn Uw reparaties in goede handen. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier• Horloger Tel. 444 - Kruisstraat /0 

Bij Uw zomertoiletje 
Eerste klas doublée Sieraden. 

• Aparte modellen 

• Uiterst voordelige prijzen 

• Zeer grote keuze

.pa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier= Horloger. Tel. 444. Kruisstraat 10 

WANDLUIZEN? 
Totale vernietiging met onbeperkte 
garantie. 

V I R I M O R S Molenstraat 82 • Boxtel

Voor vertrouwelijke boodschappen voorlopig Tel. 513 

TOCH ZULT U VERBAASD STAAN, 
OVER WAT WIJ BRENGEN. 

van 6 t/m 16 Juni a.s. 
brengen· wij een 

geweldige sortering 
BRO EKEN 

tegen prijzen 

ongelooflijk laag 
en .... 

tevens profiteert U ook 
nog van onze 

speciale Juni-reclame 
d.w.z. nog extra

10 °/o

korting "-!i-���!i_--;:,,_

F. J. Witteveen
BOXT EL 
RECHTERSTRAAT 18 

Ziet · onze speciale Broeken. etalage ! 

BRILLE N 
F. P. v. Langen1 Stationstraat 82 

Vak-opticiën 
Lever■ncler voor alle Ziekenfondsen 

Voor Hengelsport, 

artikelen 
steeds naar 

VAN OERS 
Breukelsestraat 112 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 

rHET BRABANTS ORKEST 
Concerteert in "DE ARK" 

op Maandag 4 Juni om 8 u'ur precies 
Dirigent: HEIN JORDANS 

Solist: DICK VOS, altviool 
Werken van: Händel, Teleman, Van Hemel,, 

Hindemith, Beethoven 

Eén populaire toegangsprijs: 75 Cenf 
Voorverkoop kaarten: aan de zaal. 

Plaatsbespreken: Zondag 3 Juni van 12-1 uur 
aan de zaal à 10 et. 

Medisch Gedlpl. Voetverzorgster 
Ook aan huis te entbieden ._ _________________ _. 

Sr,aar 
a1tïd 

aÎsl 

100 gram 
Zomerdrups 22 et Uw koekje: 
100 gram 
Knappertjes 27 et 

... 10 % Voordeel in Sparzegels 

met 
Spar-waarborgmerk 

7 smaken 
met en zonder suiker 18 cent p. p. 

APPELMOES 
met 

Spar-waarborgmerk 

geheel gereed 
voor gebruik 

80 cent 

"LAND VAN 

BELOFTE" 
ALTIJD 10 .,. 

VOORDEEL IN SPARZEGELS 

DE 

SPAR 

�lf•landige kruidenier, 

Goedkoper en een dubbel genoegen in het dragen. Een prachtige collectie van fleurige zomerstoffen in frisse. kleurige dessins staat tot Uw beschikking. 

Hier slechts een 
"kleine greep: 

kreukher 
stellend, in. alle kleuren en dessins, 
per meter 2.ss 2.3S 

�avable noppé, 
in tere. 

pasteltinten, 90 c.m. breed, p. meter 

3. 4S 

�avable imprimé, 
90 c.m. breed, per meter-

4. 9S

Speciaal voor oudere dames hebben wij een ke�s uit mooie 
stoffen. Daarnaast 'n aparte sortering in leuke 

kinderdessins. 
In onze afdeling knippatronen vindt U een grote variat[e 

'? modellen, welke in vele maten verkrijgbaar zijn. 
Ook voor kraagjes, ceintuurs, knopen en naaizij is het aangeweiiin adres .... 

En extra . . . . een koopbon van 10% 
'T IS WEER .... 

IN DEN OOIEVAAR 

Profiteer van 

Witt, wo/1,n 
topper 

1 39.75

1 
onze eerste 

Juni - aanbieding! 

--�,. 
ï<n 

V um/la japon 

1 29.75 

Amsterdam Eiodbaveo 

• 

• 

EN THE 

= 

~ .611.r"·.· ~~'L-c,;;l 

~\\~:,....-
' 1 " 
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!J!,caJant' s Centcwn 

Een 
. . . 

zaaier ging uit om te zaaien 

De geschiedenis van 

"NEEN, WIJ KUNNEN HEM 

een roggeveld in Breukelen 

NOOIT VERGETEN!" 
Op de 2de Kerstdag van het jaar onzes 
Heren 1928 werd de parochie van Breu
kelen plotseling in rouw gedompeld. Al
vorens zijn Mis te beginnen beklom ka
pelaan Rekkers de kansel om de kerk
gangers mede te delen, dat pastoor Eras 
dood was. Ze hadden hem geknield voor 
zijn bed gevonden met het hoofd in <le 
dekens. Zonder enig voorteken en in de 
eenzaamheid van zijn slaapvertrek had 
hij het tijdelijke met het eeuwige ver
wisseld. De eenvoudige, kinderlijke man 
had de grote reis naar hierboven aan
vaard zonder iemand lastig te vallen. 
"In menig oog welde een traan", zo 
heet het plechtig in een Kerkklokken
artikel van die dagen en na alles, wat 
we van Pastoor Eras hebben horen ver-� 
tellen, weten we, dat dit geen holle 
frase was. Dit blijkt door alle gezwollen
heid heen uit de 'krantenartikelen, die 
naar aanleiding van Pastoor Eras' dood 
het licht zagen. ,,Nog hoorden we", al
dus de Kerkklokken van 28 December, 
"hoe hij tot ons zijn Kerstmiswenschen 
richtte ,vol hartelijkheid en liefde tot 
ons, zijn kinderen. Reeds wilden we 
gaan jubelen, dat God onzen pastoor 
weer een jaar vol vruchtbaren arbeid 
had geschonken, en Hem geen smeeken, 
om den goeden Herder, dien Hij ons 
gaf, voor ons te bewaren, toen we plot
seling de verpletterende tijding verna
men,. dat God zijn dienstknecht tot 
zi'ch geroepen had, dat de pastoor ge
scheiden was van zijn schapen, voor 
immer hier op aard. We kunnen en mo
gen niet anders dan met gebogen hoofd 
snikkend betuigen: God heeft hem ons 
gegeven, God heeft hem ons ontnomen. 
Gods. name zij gezegend. En we moeten 
bekennen: De mensch wikt, maar God 
beschikt. Nimmer of nooit, o neen" 
nimmer zullen en mogen we hem ver
geten. Neen; we kunnen hem niet ver
geten. Wij die nu bekommerd achter
blijven, wij beloven hem vurig in onze 
gebeden te herdenken''.. - Elders lezen 
we: ,,Verre buiten de grenzen van zijn 
parochie, die met hem en door hem 
groot is geworden, zal het overlijden 
van pastoor Eras .betreurd worden". De 
lielangstelling bij de uitvaart was over-

weldigend. Bij honderden kwamen ze 
aangetreden, de schapen, die de stem 
van hun herder zo goed hadden leren 
kennen en verstaan. Ze dromden het 
kerkplein op langs de grote poort met 
de jubileumsteen van 1926. Wellicht 
heeft niemand hunner op dat ogenblik 
ternggedacht aan de woorden die Frans 
van Oerle bij het gouden priesterfeest 
uitsprak en waarin hij zeide: ,,En dan, 
wanneer wij eens door deze hoofdingang 
worden heengedragen naar onze laatste 
rustplaats, ook dan zij nog een laatste 
groet gebracht aan de stichter dezer 
parochie, aan den zielenherder, die ons 
steeds door woord en daad den weg 
wees naar den hemel en tot wiens nage
dachtenis deze steen is geplaatst". Pas
toor Eras gaf aan nagenoeg al zijn pa
rochianen de kans, deze belofte na te 
kómén�wànCnauwelijks twee jàar na ae 
onthulling van de steen ging hij zijn 
mensen naar hierboven voor. 

IN DEN BEGINNE .... 
Zo begint het Boek der Schepping. In
drukwekkende woorden, die ons ver
plaatsen naar het allereerste begin, toen 
God hemel en aarde uit het niet te 
voorschijn riep, naar het ogenblik waar
op de tijd begon. En we lezen er van de 
eerste dag en de tweede dag en de der
de tot de zevende toe en zien tussen het 
rijzen en verdwijnen van het licht heel 
de wondere wereld van leven, kleuren 
en klanken gestalte krijgen totdat de 
Maker zijn werk overschouwt en er zijn 
goedkeuring over uitspreekt. ,,En de 
zevende dag rustte God van het werk, 
dat Hij gemaakt had", zo luidt het 
einde. 
Staande bij het graf van pastoor Eras, 
denken we onwillekeurig aan dat schep
pingsverhaal. ,,In den beginne ...... " 
Vóór ons ligt het stoffelijk omhulsel van 
een man, die aan een woeste en ledige 
ruimte het aanzien gaf van een kleine 
nieuwe wereld en die zijn rust is inge
gaan_ met de wetenschap, ,,dat het goed 
was", wat hij gemaakt had. Op zijn 
grafzerk staat gebeiteld, dat hij de 26ste 
Mei 1867 te Tilburg werd geboren en 
de 26ste December 1928 overleed: ,,En 
het werd morgén en avond ...... " een 
dag die 60 jaren en 7 maanden had ge-

-Voor prima Bruidswerk

Haae .!BloemeHmaqa� ,,Ve Àltju
p

' 

duurd. Gedurende 36 jaren bekleedde 
hij de priesterlijke waardigheid, 27 jaren 
was hij pastoor. Grafgetallen, die wij bij 
het Breukelse gouden jubileum hun 
levende inhoud willen terug geven. 

VAN EEN ZEER GODVRUCHTIGE 
EN ACHTENSWAARDIGE FAMILIE". 
Josephus Maria Franciscus Eras was de 
zoon "van het zeer godvruchtige en 
achtenswaardige echtpaar Eras-van 
Beurden". Wie pastoor Eras gekend 
heeft, zal zich dat godvruchtige en 
achtenswaardige in de Breukelse Her
der levendig herinneren. Hij bezat in 
rijke mate de weldadige deugden van 
de oude-stempel-familie: gulheid, vroom
heid, gemoedelijkheid, stoerheid en 
werklust. Hij was geen "type" zoals 
Pastoor Poncke of <le Pastoor van den 
Bloeienden Wijngaard, had geen "eigen
aardigheden", die hem legendarisch 
konden maken: hij was enkel en alleen 
wat ze in Brabant noemen: ,,'ne goeie 
en brave pastoor" en dat zegt alles. Dat 
hij eerst assistent was te Wamel en 
daarna kapelaan te Boekel, memoreren 
we hier even omwille van de volledig
heid en vooral om te kunnen vertellen, 
hoe de "pastoor" in hem tot leven 
kwam, want bij dit gouden feest is het 
niet te doen om een levensbeschrijving 
maar om een portret van "Frans Eras", 
zoals Frans van Oerle hem in zijn jubi
leumtoespraak zo feestelijk vrijmoedig 
noemde. 

HET ROGGEVELD BIJ DEN BULT. 
Wat die twee eerwaarde heren van plan 
waren? De boeren, die daar op de twee
de dag der Goede Week anno 1899 
voorbij kwamen, zullen het zich zeker 
hebben afgevraagd. Twee zwarte pries
tersilhouetten op een roggeveld. Ze 
stonden er heel gewichtig te praten de 
Heren, monsterden af en toe de omge
ving, wezen naar links en rechts en lie
pen ten slotte het veld af zoals mensen 
doen, die met brede stappen <le maat 
nemen van een stuk land. ,,Kom", zei 
de een, ,,we zullen 'ns efkes gaan praten 
met 't comité". Het was kapelaan Eras 
uit Boekel, sinds dezelfde morgen pas
toor van de nieuwe parochie aan de an
dere kant van de Dommel in Boxtel. 'n 
Pastoor zonder parochie dan, want hij 
moest ze nog stichten. 
Het was er eindelijk van gekomen. Al 
eens eerder hadden die van Breukelen 
bij de bisschop er op aangedrongen, dat 
hij een tweede parochie in Boxtel zou 
oprichten. Dat was geweest in de jaren 
1875-1885. Maar de omstandigheden 
waren toen niet gunstig genoeg. Zo ron
dom de eeuwwisseling hadden ze meer 
succes. Frans van Oerle, Kareltje Merks, 
Willem Bosch, Janus Verhoeven en 
Frans de Leijer "staken de koppen bij 
mekaar", confereerden lang en breed in 
de keurige waas van puike twee-cents
sigaren, dachten beweegredenen uit, die 

ze de bisschop zouden voorleggen en ... 
namen toen de Boerdonkse Pastoor van 
Schijndel, zelf Boxtelaar van komaf, in 
de ann. Ze hadden moeilijk een betere 
kunnen kiezen. Pastoor· van Schijndel 
liet er geen gras over groeien en toog 
in de kortste keren naar Boekel om er 
kapelaan Eras met alle overredings
kracht van te doordringen, dat ze in 
Boxtel absoluut een nieuwe parochie 
nodig hadden. En hij had "beet". De 
zaak was serieus aan het rollen en zie : 
op de morgen van Goede Week-Maan
dag 1899 kr.eeg kapelaan Eras een brief 
van Monseigneur van de Ven, die hem 
benoemde tot pastoor-stichter ener kerk, 
,,die zou moeten komen nabij het sta
tion te Boxtel". Nog dezelfde dag reisde 
onze nieuwe pastoor naar Boxtel, waar 
hij zich door kapelaan van der Pas het 
terrein liet tonen, dat het meest voor de 
bouw der kerk in aanmerking kwam. En 
zo verwijlden daar die twee geestelijken 
op dat roggeveld, terwijl de boeren zich 
afvroegen, wat ze er gingen zoeken. 
Huizen stonden er geen, behalve boer
derij Den Bult. Wegen, paden of stra
ten vielen er niet te bekennen. De aar
de was "woest en ledig", zouden we in 
de stijl van het scheppingsverhaal kun
nen zeggen. Maar pastoor Eras zag in 
zijn verbeelding een schone kerk tussen 
de jonge roggesprieten groeien en rijzen 
en hij ontwierp straten en wegen, bouw
de scholen en huizen en hoorde ' het 
gonzen van een gezond en druk paro
chieleven. Dat kwam hij er zoeken, maar 
er was nog niets. En daarom zei hij: 
"We zullen 'ns efkes gaan praten met 't 

Nieuwe Haring mals en vet, 

Eiwit, vitamine, hèt van hèt. 

Breukelsestraat 110 • Vraagt prijs 
Telefoon 466 

Dagelijkse aanvoer van nieuwe haring. 

vos Stationstraat 44, Telef. 527 

Als het gaat over Zaden of e,oemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

comité", terwijl hij vol gedachten en 
plannen het roggeveld afkuierde. 

STEIGERS TUSSEN DE ROG. 
September 1899. De roggeakker is geen 
roggeakker meer. Alleen hier en daar 
nog wat stoppels en lege aren, een ko
renbloem en een late klaproos. Boeren 
zullen dit veld nooit meer keren met 
hun blinkende ploegschaar. Een andere 
zaaier heeft het land overgenomen en 
in plaats van halmen vullen nu een 
menigte steigerpalen het veld. Een 
legert-je van werklui met bekalkte broe
ken, de pct scheef op de kop en een 
pruim achter <le kiezen, voeren de or
ders uit van bouwmeester Fransen met 
bolhoed en gumrniboord. Ze werken de 
winter in, de lente door en in de zomer 
staat er een kerk voor het grootste <lee! 
overeind. Het zal weer winter zijn, als 
het uiterste puntje van de kruistoren 
st:iat te blinken in de gulden glans van 
zijn wakkere haan. Of er gewerkt wordt! 
Pastoor Eras houdt niet van getreuzel. 
Wat er moet zijn, moet er komen. Nooit 
lang praten, goed nadenken en dan 
vooruit met de schuit. Iedere dag staat 
hij tussen de metsers. Hij kijkt de kerk 
gewoon de grond uit. En, hij kleellt ze 
ook aan. Hij weet nu al, hoc hij ze zal 
meubileren. Met het beste van het 
beste. En zo loopt hij heel het bouw
jaar door te passen en te meten. Mate
rialen en kleuren worden tegen elkaar 
afgewogen, ruimte en rangschikking met 
elkaar vergeleken. Daarom ziet ge pas
toor Eras dikwijls op een steiger of in 
!.'en hoek staan te kijken, met z'n hoofd 
een beetje scheef, om zich alles beter te 
kunnen voorstellen. En zo'n soort altaar 
moet er komen, met een bijpassende 
communiebank, en een dito preekstoel, 
en dan langs de muren een schone kruis
weg, waar de mensen vanzelf voor kun
nen mediteren zonder aan iets anders te 
denken. Ja, het zal schoon worden. 
Na enkele jaren zal IH't interieur van 
zijn kerk compleet en definitief gemeu
bileerd zijn en de mensen van Breuke
len, die zijn kruisweg-gewoonte hebben 
aangeleerd, zullen hem op de veertiende 

statie tegenkomen, hun pastoor, terwijl 
hij een beetje achteriif met Ons Lieve 
Vrouw over de dode Christus staat te 
treuren. 

HET STALLEKE VAN DE PASTOOR. 
Een ding is lang een vrome wens geble
ven voor pastoor Eras: 'ne schone kerst
stal. Die is pas gekomen in 1928. Net 
één dag voor zijn <lood. En hij was er 
zielsgelukkig mee. Wat zegt ge? Had 
ge dat niet achter hem gezocht? Omdat 
ie wel eens een beetje kortaf kon zijn 
en een beetje kon grommen? Nou, dan 
kent ge pastoor Eras niet. Laat hem al 
eens een keer koud-zakelijk zijn ge
weest en een tikske stug, hij had het 
hart van een kind, een gouden hart. 
Vraag het maar aan de ouderen in Breu
kelen. Nee, Mijnheer van Susante zei 
geen woord teveel, toen hij dit zei: 
"Het vaderlijke en zorgzame stond bij 
U voor en boven alles en ge zijt met 
-recht <le Pastor Bonus, de goe<le her
der. Wij hebben u leren kennen en
waarderen, Gij hebt met ons zoveel lief
en leed gedeeld en, ik weet 't van nabij,
U steeds verheugd, als gepaste vreugde
en blijdschap heerste en getroost, waar
het onvermijdelijke leed de huizen bin
nentrad". Vraag het maar eens aan zo
veel ·arme mensen, die hem zo graag
zagen komen, omdat ze dat onhandio
gebaar kenden, waarmee hij een briefk;
uit zijn zakken opdiepte en het op tafel .
legde met een kortaf: ,,Hier, koopt er
maar wat voor". Het was 'n mens, die
alles voor anderen over had en weinig
voor zichzelf. Hij was volkomen eerlijk,
toen hij zich eens liet ontvallen: ,,Aan
de tafel zal ik mijn vagevuur niet verdie
nen". Wel de hemel, daar zijn we zeker
van, want meer dan eens verhuisde het
beste stuk van de visch of het vlees
naar een of ander moederke "mee veul
keinders": ,,Hier, geef dit maar aan
dinges ...... " Het was ,,'ne goeie mens"
die zijn Zondagspreken steevast bego�
met een "M'n goei nier.sen". En die
mens had zo graag een kerststal gehad,
een mooie kerststal. En die kwam pas
m 1928, gedeeltelijk bijeen gespaard
door zijn "goei mensen", waarvan de
een 'n schaapke, een ander de her
dershond en een derde de kameel lever
de. Wat heeft hij er van genoten. Hij
was uit de kerk niet weg te slaan. En
iedereen moest meebewonderen: zijn
confraters, de moeders, die met hun

kinderen naar het stalleke kwamen kij
ken en iedereen, die hij in de kerk 
aantrof. Er zijn er nog, die hem horen 
zeggen: .,Skon, war?" Wat zal hij voor 
die krib gebeden hebben, <lat al zijn pa
rochianen de weg naar de stal van Beth
lehem zouden gaan en er zich thuis 
voelen. - De kerstvreugde van Pastoor 
Eras duurde die keer maar één dag. Of 
liever: ze begon toen pas voorgoed, 
want in de nacht van die gelukkige 
Kerstmis ging hij voorgoed naar het 
huis, w:iar hij het Kind en Zijn Moeder 
zou vinden. 

A. DE KONING W.P.

Plechtige inwijding van 
de Fatima::Buurtkapel. 
Morgen, Zaterdag 2 Juni, zal de plech
tige inwijding plaats vinden van de in
middels gereed gekomen Fatima-Buurt
kapel in de Prins Hendrikstraat. 
Het comité heeft zich onder bezielende 
leiding van Pater Raphaël, Ass., beijverd 
om aan deze plechtigheid zoveel moge
lijk luister bij te zetten. We laten hier
onder de bijzonderheden uit het feest
programma volgen: 
4.30 uur: Vertrek van de Maria-pro-
cessie. 
Volgorde van de stoet: 
t. Kajotters met trommen en bazuinen.
2. Rozenkransgroep.
3. Groep van het Onbevlekt Hart van

Maria.
4. Groep "Zonnewonder".
5. Harmonie De La Salle.
6. Groep Bloemenregen.
7. Groep: Boodschap van Fatima.
8. Groep bruidjes.
9. Praalwagen met het beeld van 0. L.

Vrouw van Fatima, dat bestemd is
voor het Maria-kapelletje. De drie
kinderen op de wagen stellen de drie
zienertjes van Fatima voor: Lucia,
Francisco en Jacinta.

Route: Pr. Hendrikstraat, Stationstraat, 
Parallelweg, Prins Hendrikstraat, v. 
Coothstraat, Fr. Staelstraat, Kasteellaan, 
Ten Brinkstraat, v. Coothstraat, Station
straat, Kasteellaan, Pr. Hendrikstraat, 
Kapel. 
Inwijding en zegening van het beeld. 
Ongeveer om 6 uur door de ZeerEerw. 
Heer Pastoor J. v. Besouw. Daarna toe
spraak van Pater Leonardus in 't Zandt. 
Vervolgens Marialied, Bloemenhulde 
door de bruidjes en slotwoord van Mijn
heer Pastoor. 
De bloemen voor de verfraaiing van de 

processie en voor de bloemenhulde zijn 
geschonken door de Stichting Fatima, 
waarvan het Nationaal Secretariaat ge
vestigd is in het Missiehuis St. The
resia. 
De verschillende groepen worden geheel 
verzorgd door de jeugd van de gemeen
tewoningen. 
Er is Zaterdag na 3 uur gelegenheid om 
bloemen te brengen naar het Maria
kapelletje ter versiering van het beeld. 

-- Binnengekomen giften: 
Steentjesverkoop f 1 ,25 
Steentjesverkoop door de 

kinderen v. d. A. 
N.N. 
Van de Stichting Fatima voor 

" 21,25 
" 2,50 

het beeld "45,-
N.N. te Boxtel " 2,50 

N.N. voor M. K. ,, 1,-
Voor Gods zegen over ons gezin 

van N.N. f 2,50 
In totaal werd nu f 167,70 ontvangen, 
waarvoor het comité de milde gevers 
hartelijk dankt. 

Arbeidsbureau Boxtel 

VRAAG: 1 volledig slager. Landarbei
ders voor Zuid-Limburg en Luxemburg. 
1 Leerling of gevorderde leerling bak
ker, 14-18 jaar. 1 Leerling magazijn
bediende, 14-16 jaar. Machine-bank
werkers voor Weert en Veghel. Stuca
doors voor Eindhoven. Aank. krachten 
voor diverse bedrijven. 
AANBOD: Bakker. Tuindersknecht. 
Chauffeurs, Magazijnbediende. Portier/ 
waker. Kantoorbedienden. 
Het Arbeidsbureau Boxtel ontvangt elke 
week een overzicht van vraag naar en 
aanbod van geschoolde, technisch en 
academisch gevormden over het gehele 
land. 

TWEEDE GROTE ./� >

\s � 

Het Snoepje van de Week 
Is weer zo lekker en zo leuk. 
, . 

leder:e week bij f. 4.- aan De Gruyter
artikelen. een zakje lekkers met een 
kinderverrassing voor slechts 10 cent. 

Bedevaart naar Beauraing 
van het Diatrlct '••Hertogenbosch. 

Georganiseerd door Comité "Pro Maria", 
..:____ _. -APt- afd . .Hoxtel en onder geestelijke leiding van
� de Paters Assumptionisten. 

ZONDAG 24 JUNI. Prijs f 10.75 
Opgave v66r 11 Juni bij de propagandisten: 

B OXTEL LIEMP DE 
J. Siebel, Molenstraat 42
H. v. Dongen,

Rechterstraat 56 
H. Spoorenberg,

Rechterstraat 52 
A. Verhagen,

Liempdseweg 11 
M. v. Etten, Rechterstr. 70
M. Schalkx, Baroniestr. 105

Ant. Maas, Lennisheuvel.

M. Quinten, Dorp A 38
B. Dierking,

Gerritshoeve 54 
M. v. Weert, B 36
Joh. v. d. Loo,' Koestraat
Adr. Thomassen,

Klein Hoekje
GEM ONDE 
A. Klomp, Dorpstraat 11
H. Beekmans, ., 50 

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

� 

Alle door U gewenste inlichtingen 

kunt U verkrijgen bij : 

F. J. WITTEVEEN'S 
MANU FACTUREN:: EN CONFECTIEBEDRIJF 

RECHTERST AAT 18, BOXTEL 

T7.W� 
u u ROXTEL 

en 

WO NING INRI C H Tl N G 

RECHTERSTRAA T 22 



Parochie:::Agenda 
Grote 

Sluitingsplechtigheid 
van de 

Parochie•Retraite St. Petrus 

Parochianen van St. Petrus: 
Het einde van de Parochie-Retraite is 
gekomen. 't Waren weken van genaden. 
Hoe heeft U Retraite gehouden? Wij, 
paters Capucijnen, doen in naam van 
0. L. Heer een laatste beroep op U:
a.s. Zaterdag is er nog biechtgelegen
heid van 3-8 uur, en Zondag alg. H.
Communie.

Ziehier het program: 
ZATERDAG 2 Juni, biechthoren van 
3 - 8 uur. 
ZONDAG: alg. H. Communie van 
heel de parochie onder alle H. Missen. 
Om 10.30 plechtige_ Hoogmis. Daardoor 
brengen wij aan Christus DANK voor 
alle gaven, beloven wij TROUW aan 
Hem. 
's AVONDS OM 7 UUR: SLOT
PLECHTIGHEID. Na de preek zal de 
Jeugd, namens heel de parochie van St. 
Petrus, dank brengen aan God, en hul
de aan Koning Christus. 

Volgorde van het Lof: 
1. Hymne aan het H. Sacrament.
2. Saive Regina.
3. Slot-predikatie.
4. De jeugd vóór Christus-Koning.
5. Te Deum.
6. Tantum ergo.
7. Aan U, o Koning der eeuwen.

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
3e Zondag na Pinksteren. 
3 Juni 1951. 

Sluitingsdag van de Parochie-Retraite. 
Zie programma van de sluitingsplechtig
heid. 
De H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de plechti
ge Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 gel. H. Mis voor 
moeder; kwart voor 8 gel. H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
Parochie; z.a. gel. H. Mis voor Johan
nes Wagenaars; H. Hartalt. gel. H. Mis 
voor Franciscus v. d. Velden; om 9 uur 
gel. H. Mis voor de familie Petrus Ant. 
de Visser-Frije; z.a. gel. H. Mis voor 
de overleden familie Marijnisscn; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria Loer
akker-v. Geel; om half 11 plechtige 
Hoogmis gez. mndst. voor Marcellus v. 
Boxtel. 
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. 
Maandagavond om half 8 Maria-congre
gatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Vrijdagavond om 8 uur vergadering van 
de H. Familie. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 tot 
half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Johannes van der Heijden te 
Liempde overleden; half 8 gef. gel. 
jrgt. voor de familie Kuypers-Heymans; 
z.a. gel. mndst. voor Adriana Ver
spaandonk-Hendrikse; half 9 gel. H.
Mis voor Gerard Vekemans.
Hedenavond om half 8 Mariacongre
gatie.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Johannes Jac. v. Kempen; half 8
gef. gel. jrgt. voor de familie Kuypers
Heymans; z. a. gel. mndst. voor Dina v.
d. Brand-de Bever; half 9 gel. jrgt. voor
Anna Maria Verrijt-Nijssen.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Jacobus de Pijper; half 8 gel.
mndst. voor Wilhelmina v. Schijndel-v.
Ravesteijn; z. a. gel. H. Mis voor Wil
helmina Schellekens-v. d. Ven; H. Hart
gel. H. Mis ter ere van het H. Bloed
voor genezing van 'n zieke; half 10
gez. Huwelijksmis.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. jrgt.
voor Maria van der Staak; half 8 gel.
mndst. voor Wilhelmina Toemen-de
Leeuw; z.a. gel. H. Mis voor Martinus
Giesbers; half 9 gel. H. Mis voor een
bijzondere intentie; half 10 gez. Huwe
lijksmis.
Hedenavond om 7 uur ·Lof met rozen
hoedje.
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Jacobus de Pijper; half 8 gel. gef.
jrgt. voor Christianus v. Breugel-Alle
gonda van Nistelrooy; z. a. gel. H. Mis
voor Franciscus Janssen vanwege 0. L. 
Vr. van de H. Eik; half 9 gel. H. Mis
voor Adriana Leermakers-Avendonks.
Hedenavond om 8 uur vergadering van
de H. Familie.
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Johanna Glaudemans-Dankers;
half 8 gel. mndst. voor Petrus 1·. d.
Velden; z.a. gel. mndst. voor Theresia
Johanna Heerius-Strijhosch; half 9 gef.
gez. jrgt. voor Hendrika van Dijk-Beu
kenex.
Biechten van half 3 tot 4 uur en van
6 tot half 8.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen. Henricus Jacobus
Heerkens geb. en won. in deze parochie
en Barbara Maria Mestrom, geb. te
Maasbracht en won. in deze parochie,
waarvan heden de eerste afkondiging
geschiedt.
Petrus Smits, geb. in de par. van het
H. Hart en won. in de par. van St. Pe
trus en Martha Josephina Johanna van
der Meijden, geb. in Boxtel en won. in
Best, waarvan de 2e afkondiging ge
schiedt.
Theodorus Gevers, geb. te Schijndel (H.
Servatius) en won. te Schijndel (H.
Paulus) en Johanna Theresia van der
Laak geb. en won. in deze parochie.
Adrianus van der Pasch uit deze p:iro
chie en Cornelia Maria van Gorp uit
Helvoirt. Adrianus Cornelis Lambertus

Pennings en Cornelia Regina Bekers, 
beide geb. en won. in deze parochie, 
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. 
Zondag onder het Octaaf van 
het Feest van het H. Hart. 
3 Juni 1951. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
vers-schaal" voor de kerk, de tweede 
voor de Bijzondere Noden. De Hoog
mis is vandaag met volkszang. 
Nadat vanmorgen in de wijk-kapel om 
kwart voor 7 en kwart over 8 de laatste 
groep de Parochie-Retraite gesloten 
heeft, zal er vanavond om 7 uur hier in 
de kerk voor allen een gezamenlijke 
sluiting plaats vinden. Voor heel de pa
rochie wordt een PLECHTIG LOF ge
celebreerd. De E.E. Paters zullen dan 
voor de laatste keer de parochianen toe
spreken, die de retraite met zoveel ijver 
hebben meegemaakt. De parochie zal 
dan ook worden toegewijd aan de H. 
Maagd Maria. Bruidjes etc. zullen dit 
Lof bijzonder opluisteren. Moge daar
om niemand ontbreken, om God te dan
ken voor de genaden door deze paro
chie-retraite geschonken. 
Maandag en Dinsdag zullen op de ge
bruikelijke wijze de pachtgelden van 
banken en stoelen in ontvangst worden 
genomen in de sacristie, op de voormid
dag na de H. Mis van half 9. 

HET GOUDEN FEEST van onze pa
rochie gaat beginnen. U zult reeds allen 
het programma ontvangen en zeer zeker 
ook met grote belangstelling gelezen 
hebben. A.s. Zondag is dan de GOU
DEN HERDENKINGSDAG van de 
kerkwijding. Gevierd vcoral door een 
Algemene H. Communie en de Solem
nele Hoogmis met de daarop volgende 
H. Sacramentsprocessie. De H.H. Mis
sen zijn in de kerk om 6, 7, 8, 9 en 10
uur en in de Burcht-kapel om 7, 8 en
9 uur. Laten wij allen God danken voor
alle weldaden in de afgelopen vijftig
jaar ontvangen.
In de solemnele Hoogmis worden de
plaatsen door de orde-commissarissen
aangewezen. Men leze verder ook aan
dachtig de raadgevingen hieromtrent in
het programmaboekje.
De processie zal gaan door de Baronie
straat, Breukelsestraat, J\1erheimstraat,
naar de Burcht, alwaar het rustaltaar is
opgesteld. Predikatie bij het rustaltaar
door Kapelaan J. v. d. Rijdt. Na de
Zegen gaat de processie door de v.
Hornstraat etc. naar de kerk terug.
De intentie waarvoor wij bidden en zin
gen tijdens de processie is: ,,Moge een
bloeiende H. Hart-devotie onze parochie
ten zegen zijn ook in de komende vijf
tig jaren."
Tenslotte moge wij U nogmaals bijzon
der aanbevelen de collecte voor de H.
Hart-Stichting, ten bate van onze arme
parochianen, welke elke Zondag aan de
kerk en de Wijk-kapel wordt gehouden
voor en na de H.H. Diensten.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur I. d. voor
Bijzondere Intentie; 7 uur 1. d. voor Bij
zondere Intentie; 8 uur I. d. voor over
leden moeder; kwart over 9 I. d. voor
Bijzondere Intentie; half 11 Hoogmis
voor Bijzondere Intentie.
In de wijk-kapel de Burcht: kwart voor
7 tot sluiting van de retraite groep VII;
kwart over 8 tot sluiting van de retrai
te groep VII. half 10 1. d. voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn der parochia
nen; kwart voor 11 1. d. voor Bijzondere
Intentie.
MAANDAG: 7 uur I. m. voor Adriana
v. d. Linden-v. Erp; kwart voor 8 1. d.
voor Adriana Kerssemakers-v. Nistel
rooij; zijaltaar 1. d. voor Willem van de
Langenberg en Adriana de dochter; half
9 1. d. voor Henriëtte Strijbosch.
DINSDAG: 7 uur 1. m. voor Hubertus
Josephus v. Susante en jes. v. Susante
de zoon; kwart voor 8 1. d. voor de le
vende en overleden leden van de Con
trolevereniging; zijaltaar I. d. voor Ma
ria Kurvers-v. Nistelrooij; half 9 1. d.
voor Petronella v. Oers.
WOENSDAG 7 uur 1. d. voor Henricus
Die<len; kwart voor 8 1. d. voor Sjefke
Schellekens v.w. Franciscusschool; zij
altaar 1. d. voor Johann,: Maria de
Zeeuw-v. Maaren; half 9 1. j. voor Hen
rica v. Nunen.
DONDERDAG: 7 uur I. m. voor Johan
nes v. Schijndel-Zwanenburg; kwart
voor 8 I. d. voor· Johannes Brands, pa
rochie St. Theresia overleden; zijaltaar
I. i. voor Adriana Wagenaars-v. Linde;
half 9 1. d. voor Henricus Dieden.
VRIJDAG: 7 uur pl. gef. gez. jrgt. voor
TI1eodorus v. d. Sande; kwart voor 8
1. j. voor Adrianus Wagenaars; zijaltaar
I. m. voor Johanna Vriens-v. Handel;
half 9 1. m. voor Maria Jacoba v. Weert
Karssemakers.
ZATERDAG: 7 uur 1. m. voor Henriëtte
Strijbosch; kwart voor 8 I. m. voor Jan
Cornelis van Wijk; zijaltnr 1. d. voor
Johannes Swinkels te Oisterwijk overle
den; half 9 1. m. voor Antonius Mandos
de Koning.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
3e Zondag na Pinksteren. 
3 Juni 1951. 

ZONDAG: half 8 1-1. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Cor
nelis Timmermans. 
MANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus v. d. Nieuwenhuizen. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de le
den van de Fok- en Controlevereniging 
Gemonde. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Elisa
beth hsvr. van Wilh. v. <l. Nieuwenhui
zen; 9 uur gez. huwelijksmis. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dorus Olijslagers. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Waltherus 
Groenendaal. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor TI1eodora 
hsvr. van Waltherus Groenendaal. 

Deze week zullen geschieden: 
Donderdag H. Mis voor Henrica Pen
nings te Veghel overleden. Vrijdag 
mndst. voor Cornelia v. Helvoirt. Zater
dag mndst. voor Wilhelmus v. d. Meij
den. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Zondag onder het Octaaf van 
het feest van het H. Hart. 
3 Juni 1951. 

3 Juni: in ORION voor de deelnemers 
aan de parochie-retraite van Groep III, 
om half 7 H. Mis tot zekere intentie, en 
om half 9 H. Mis als jrgt. voor Johanna 
Petronella van Grinsven-van Hal en 
Marinus Johannes de zoon. 
En in de KERK om 7 uur voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; om half 9 jrgt. voor Gerardus 
Leijten; om 10 uur de hoogmis tot bij
zondere intentie. 
De eerste schaal is voor de eigen kerk, 
en de tweede voor de Bijzondere No
den. Om half 3 plechtig Lof met pro
cessie tot sluiting van de parochie
retraite. 
MAANDAG: om half 8 jrgt. voor Ma
rinus Berends de zoon. 
DINSDAG: om half 8 H. Mis voor Jo
hannes Maas (als ere-voorzitter van de 
paardenverzekering). 
WOENSDAG: om half 8 mndst. voor 
Johanna Renders-van de Moosdijk. 
DONDERDAG: om half 8 mndst. voor 
Godefridus Verhagen. 
VRIJDAG: om half 8 H. Mis voor Jo
hannes Brands vanwege de kinderen; en 
om 8 uur voor Maria de Punder-Huige. 
ZATERDAG: om half 8 H. Mis voor 
Jan van der Meijden en Antonius de 
zoon. Des middags gelegenheid tot 
biechten van 6 tot 7 uur. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

3e Zondag na Pinksteren. 
3 Juni 1951. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot bijz. int.; 8 
uur I. m. tot welzijn der parochie; 10 
uur z. j. voor Anna Maria Mart. v. 
Gerwen; 3 uur Lof, daarna meisjes
congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Jan v. 
d. Heijden als over!. lid: H. Theresia;
half 8 z. j. voor Joh. v. d. Biggelaar-v.

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

O.D.C. - Zwaluw V.F.C. 4- 3.
Zaterdag om zes uur was het enkel 
regen en nog eens regen. Tegen half 
zeven klaarde het weer echter op, en 
direct bonden Zwaluw en O.D.C. de 
strijd aan, die gezien het zeer natte ter
rein, van goed gehalte was. Beide elftal
len hebben gewerkt als gold het een 
competitie-wedstrijd, zodat de weinige 
bezoekers volop hebben kunnen genie
ten. O.D.C. nam door Traa de leiding, 
doch spoedig maakten de Zwaluwen ge
lijk. Beide elftallen doelpunten voor 
rust nog eenmaal zodat de eerste helft 
werd afgesloten met 2-2. In de tweede 
helft nam O.D.C. een voorsprong van 
4-2, en slechts kort voor het einde ge
lukte het de Zwaluwen om de achter
stànd in te lopen tot 4-3.
De wedstrijd Brabantia 3-O.D.C. 2
werd afgelast.
Het program voor a.s. Zaterdag en Zon
daa luidt: 
Za�erdag: O.D.C.-T.O.P. • 6.30 uur 
Zondag: O.J.C. -O.D.C. 
Zondag: lnternos 2-O.D.C. 2 

O.D.C. - T.O.P. ten bate van
het gouden feest H. Hart-parochie.
Alle goeie dingen in drieën. 
Tweemaal stelde O.D.C. een wedstrijd 
vast voor bovenvermeld doel, doch bei
de keren lastte de KN..V.B. de wed
strijd tegen O.JC. in, om even zoveel 
malen, te elfder ure de ontmoetingen 
weer uit te stellen. 
Ondanks het tegenstrijdige verzoek van 
O.D.C. werd ook voor Zondag 3 Juni
door de K.N.V.B. een competitie-wed
strijd vastgesteld. Gelukkig was de ver
eniging T.O.P. echter bereid om a.s.
Zaterdag te spelen en zo zal dan om
half 7 tegen deze sterke 2e klasser wor
den gespeeld. Zoals reeds vermeld, komt
de recette ten goede aan het comité
voor de viering van het gouden feest
van de H. Hart-parochie. Vanzelfspre
kend hebben dus de leden en houders
van terrein- en tribunekaarten geen
vrije toegang!

O.D.C.-Junioren.
Geslaagd Jeugdtournooi. 

Ruim honderd gasten ontvangen en ver
zorgen, veertien wedstrijden laten spe
len en zorgen dat alles vlot verloopt; 
dat was de taak die O.D.C. Zondag j.l. 
op zich had genomen bij de organisatie 
van haar 2e jeugdtournooi. 
Het liep als gesmeerd! 
Daarvoor zorgde de prachtige accomo
datie, de hulp van talloze medewerkers 
en de sportieve medewerking der vele 
gasten. Geen andere dan blijde en te
vreden gezichten zag Voorzitter Knoops 
bij de prijsuitreiking voor zich. Trotse 
winnaars en teleurgestelde verliezers, 
maar allemaal voldaan over het pas ge
noten sportfeest. 
Over de wedstrijden het volgende: 
In groep A werkte B.V.V. zich met de 
nodige inspanning en vaardigheid naar 
de kop, ten koste van Eindhoven en ln
ternos, die op hun beurt W.S.C. de baas 
bleven. 
Groep B begon met enkele gelijke spe
len, zodat tot de laatste wedstrijden de 
kansen verdeeld bleven. Wel werkte 
T.O.P. zich via O.D.C. en R.K.C. naar 
de top, maar het had toch nog de hulp 
van O.D.C. (dat op keurige wijze RBC 
de baas bleef) nodig om groepswinnaar 
te worden. 
De finale bracht 'n stevige partij tussen 
B.V.V. en T.O.P. De Bosschenaren won
nen met 2-1 en legden zodoende beslag
op de prachtige beker, die door de sup
portersvereniging was aangeboden.
T.O.P. won de andere beker, terwiil aan

Mensvoort; 8 uur 1. j. voor Adriana
Corn. v. Hout. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voorWout. Aven
donks; half 8 z. j. voor Joh. v. d. Vel
den; 8 uur 1. m. voor Joh. Sanders te
St. Oedenrode overleden. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Gerar
dina Wout. Avendonks; half 8 z. j. voor 
Johanna Joh. v. d. Velden; 8 uur 1. m. 
voor Jan v. d. Heijden als overleden lid 
proc. van Kevelaar. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Anna 
Maria Welvaarts; half 8 z. j. voor Fran
cisca Corn. v. d. Velden; 8 uur 1. m. 
voor Jan v. d. Heijden als overleden lid 
van de Retraitepenning. 
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Christina 
Welvaarts; half 8 z. j. voor de Eerw. 
Zuster Egidia v. Dijk; 8 uur 1. m. voor 
Jan Sanders als overleden lid proc. van 
Kevelaar. 
ZATERDAG: 7 uur 1. j. voor Christina 
v. Gerwen; 8 uur 1. m. voor Willem
Witlox als overleden lid proc. van Ke- •
velaar; 9 uur z. m. tot bijz. intentie.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Helena en
Johanna Adriaan v. d. Sande; 8 uur 1. j.
voor Joh. Paulus Koppens en Anna Ma
ria de hsvr.; 10 uur de hoogmis tot wel
zijn der parochie.

In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Jan Maas. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Willem Wit
lox v.w. de kinderen. Woensdag 7 uur 
I.m. voor Engelbertus v. d. Velden als
over!. lid proc. van Bokhoven. Donder
dag 7 uur 1. m. voor Laur. Quinten v.w.
hetVeefonds: Hezelaar. Vrijdag 1. m. 
voor Maria Henr. Putmans als overle
den lid proc. van Bokhoven. Zaterdag 
en Zondag 7 uur 1. m. voor Corn. Put
mans v.w. zijn mede-personeel. 
30e voor Jan v. d. Heijden te Liempde 
en Jan Sanders te St. Oedenrode over
leden. 
Gedoopt: Johanna Maria dochter van 
Hubertus Rovers-v. Lievenoogen; Hen
dricus Adrianus Maria zoon van Ger. v. 
Boxtel-v. d. Boom; Henricus Johannes 
Maria zoon van Ant. Giersbergen-v. 
Rooij. 
Deze week omgang der kerkmeesters 
om kerkegeld. 

Missie bus. 
Bij uitvaart van J. v. d. Heijden door 
Hendrik v. d. Heijden f 14,61. 

de overige veremgmgen een keurig 
O.0.C.-vaantje werd aangeboden.
Programma voor Zaterdag en Zondag: 
Doordat de competitie grotendeels is 
afgewerkt, ditmaal slechts een klein 
programma. 
Zaterdag 3 uur ODC 10-Essche Boys 
Zondag: 1 uur Concordia-O.D.C. 7 
Het A-elftal neemt Zondag te Roosen- . 
daal deel aan het jeugdtournooi van 
R.B.C. O.D.C. is ingedeeld in groep A

en speelt tegen Dosko, Emma, Internos 
en Rood-wit. 
Van elke groep worden twee elftallen in' 
de finale geplaatst, die op 10 Juni 
wordt gespeeld. Aan de O.D.C.-jongens 
de taak de eer van Boxtel in West-Bra
bant hoog te houden. 

K.S.V. ,,BOXTEL". 
Rhode 1 - Boxtel I 1 - 3.

Boxtel 1 was Zondag te gast in St. 
Oedenrode en plaatste zich daar, met 
een 3-1 overwinning op Rhode, in de 
halve finale van het door deze vereni
ging georganiseerde voetbaltournooi. 
Gemakkelijk werd dit resultaat niet be
reikt, want Rhode weerde zich geducht, 
terwijl Boxtel (met 2 invallers) er bo
vendien moeite mee scheen te hebben 
om na de lange rustperiode weer direct 
op volle toeren te komen. Niettemin 
werd er bij vlagen puik voetbalspel ten 
beste gegeven wat per saldo resulteerde 
in 3 doelpunten, een aantal dat door de 
hardwerkende gastheren niet bereikt kon 
worden. Nadat de rust, dank zij een 
goed schot van linkshalf Pastoor met 'n 
1-0 voorsprong voor Boxtel was inge
gaan en deze voorsprong na half-time
door v. d. Laak was vergroot, slaagde
Baayens van Rhode er in de kansen
voor zijn club te doen keren 1-2. Toen
beide ploegen het zich echter nog even
hadden durven permitteren om zelfs de
béste kansen naar de vaantjes te helpen,
hakte de scheidsrechter als het ware de
knoop door met de Boxtelse middenvoor
Th. van Heesch in buitenspelpositie het
beslissende doelpunt te laten scoren
1-3.
Terwijl het tweede elftal Zaterdagmid
dag in Drunen van de goed geklasseer
de vierde klasser uit deze plaats met 
2-1 verloor, moest ook het A-elftal
in de huldigingswedstrijd tegen de Dru
nense junioren, met 0-2 de vlag 
strijken. 
De beslissingswedstrijd tussen Schijndel 
2 en B.V.V. 3, die j.l. Zondag op het ter
rein van "Boxtel" gespeeld werd, lever
de de Bosschenaren een verdiende 2-t 
zege én het kampioenschap op. 
Programma voor Zaterdag 
en Zondag a.s.: 
Boxtel 1 - Oisterwijk I. Boxtel 1 krijgt 
a.s. Zaterdag om 5 uur tegen Oisterwijk,
dat in de vierde klas op de 2e plaats
eindigde, alle kans van voorbereiding op
de competitiewedstrijd die voor a.s. Zon
dag is vastgesteld, en wel:
St. Michiels-Gestel 1 - Boxtel 1: 4 uur.
Deze wedstrijd mag door Boxtel gezien
worden als een uiterst lastige opgave,
want voor de Gestelsen houdt ze de
mogelijkheid in het vege lijf te redden ...
en <lat zegt voldoende: spanning gega
randeerd.
Boxtel-Junioren. 
De Boxtelse A-junioren spelen Zaterdag 
2 Juni om 4 uur een voorwedstrijd tegen 
de Oisterwijkse jeugd. Een ontmoeting, 
die een gang naar het St. Paulus-Sport
park waard is. 

TENNIS. 
Het derde team van Ready bracht het 
er in de Zaterdagmiddagcompetitie 
tegen Woburnpark uit Den Bosch toch 
wat beter af dan twee weken geleden 
tegen de Pettelaer. Voor een groot ge
deelte was dit te danken aan de vaste 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Zondag onder het Octaaf 
van het H. Hart-feçst. 
3 Juni 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaakollecte voor Bijz. Noden GJ?isco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 jrgt. 
voor Johannes Schoones,Gertruda de 
hsvr., Lambertus de zoon; 10 uur Hoog
mis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Hen
dricus Dieden te Boxtel over!.; 8 uur H. 
Mis voor de Gelovige Zielen. 
DINSDAG: 7 uur Mndst. voor Catha
rina Vorstenbosch-v. Kuringe; 8 uur 
gez. H. Mis voor de levende en overle
den leden St. Willibrordusgilde. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor bijz. 
intentie (R); 8 uur H. Mis voor Mej. 
Emerentia Banens. 
DONDERDAG:: 7 uur H. Mis voor 
Antonia Wilhelmina van Rulo; 8 uur 
mndst. voor Albertus van Gemert. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Albertus 
van Rulo; 8 uur H. Mis voor de Gelo
vige Zielen. 
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Gerar
dus van den Akker; 8 uur H. Mis voor 
Wilhelmina Konings-v. d. Laar v.w. Br. 
H. Cornelis Bokhoven.
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers. H. Mis voor Hendricus van
den Langenberg.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 3 Juni. Derde Zondag na Pink
steren. Feestdag der Zalige Martelaren 
van Uganda. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der familie Windstosser; 
om 10 uur voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn onzer weldoeners. 
MAANDAG: om 7 uur jaargetijde voor 
Franciscus van de Aker en Elizabeth 
van de Aker-van Rooij; om half 8 jaar
getijde voor Franciscus van de Aker en 
Elizabeth van de Aker-van Rooij. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk; om half 8 voor 
Adrianus van der Sande. 

slag, die Mej. R. van Heertum die mid
dag vertoonde. De uitslag was 3-2 voor 
Woburn. De punten voor het dames
enkel en het gemengd dubbel waren 
voor Boxtel. 
H.E. - H. v. d. Graaf verloor van Dr. 
de Boer 3-6, 4-6. 
H.E. - H. v. Rooij ver!. van Hastering 
6-2, 3-6, 3-6.
D.E. Mej. R. v. Heertum wint van Mej.
Hamelijnck 6-3, 6-1.
H.O. - v. d. Graaf en v. Rooij verlo
ren van de Boer en Hastéring met 3-6,
4-6.
G.G.D. - Mej. R. Heertum en de heer
v. Rooij winnen van Mej. Hamelijnck en
Dr. de Boer met 6-0, 6-2.
TENNISUITSLACEN van 27 Mei jJ. 
Zaltbommelse TV-RB I 5-3. 
RB 11-B.T.C. 6-2. 
Zaltb. TV - RB I. 
Helaas is deze uiterst belangrijke wed
strijd door ons verloren en daarmee on
ze kansen op het kampioenschap, tenzij 
Zaltbommel in de nog te spelen wed
strijden tegen de beide Osse clubs een
maal verliest of tweemaal gelijk speelt, 
wat echter niet waarschijnlijk is. Bijna 
alle spelers bleven ver beneden hun nor
male spel, en hiennee geven wij meteen 
de reden, waarom deze wedstrijd door 
ons verloren werd. De uitslagen der 
partijen zijn: 
D.E. - Mej. v. Haeren vers!. Mevr.
Mekel 4-6, 7-5, 5-7; Mej. v. Heer
turn verl. van Mej. Jacobs 5-6, 6-2,
6-2.
H.E. - L. Bordat ver!. van Stehmann
7-5, 6-3. Van Nistelrooij ver!. v. Stuij
venberg 6-4, 6-4.
D.D. - J. v. Haeren, A Jurriëns win
nen 3-6, 6-4, 5-7. -
G.O. - A. en J. Jurriëns ver!. m. 6-t
6-0. J. v. Heertum en A. v. Nistelrooij
ver!. m. 6-2, 6-0.
H.O. - Bordat en Jurriëns winnen met
3-6, 5-7.
RB 11-BTC 6-2.
Ons tweede team heeft met haar over
winning op de Rata-spelers een kranige
prestatie geleverd. De ontmoeting in
Best eindigde namelijk in een 7-1 over
winning voor B.T.C.
De uitslag van de wedstrijd Ever
Ready-de Pettelaer is 7-1, zodat
Veghel kampioen in deze afdeling is
geworden. De uitslagen luiden:
D.E. - Mevr. Verhoeven vers!. Mevr.
Skacel 6-4, 6-3. Mej. de Rooij versl.
Mevr. Blaha 4-6, 6-3, 6-1.
H.E. - v. d. Schoot vers!. Ouderland
8-6, 7-5. Verhoeven ver!. v. Pavel
6-3, 6-2.
D.D. - Mevr. Verhoeven en E. de
Rooij winnen m. 7-5, 6-0.
G.O. - Mevr. Verhoeven en v. d.
Schoot winnen m. 6-1, 6-4. A. v. Et
ten en F. v. d. Ligt winnen m. 6-1,
7-5.
H.O. - Verhoeven en v. d. Ligt ver!.
met 8-6, 4-6, 6-4.
Programma voor a.s. Zondag 3 Juni :
RB 1-Hartog .
Ever Ready-RB II
POLITIEHONDENWEDSTRIJD. 
Op Zondag 3 Juni a.s. zal door de Box
telse politiehondenvereniging "De wacht 
in het veld" een wedstrijd worden ge
organiseerd, waarbij men gratis kennis 
zal kunnen maken met de hondendres
seerkunst. De wedstrijd vangt aan om 
9 uur v.m. met de vooroefeningen en 
het rivierwerk, hetgeen verricht zal 
worden in de z.g. ,,Bunder" op de Lan
genberg. Het manwerk wordt verricht 
op het terrein, dat gelegen is achter het 
café van de heer Th. v. d. Aker in 
de Nieuwstraat. De prachtige prijzen, 
die voor deze wedstrijd beschikbaar ge
steld zijn, zullen voor de eigenaars van 
de deelnemende politiehonden zeker een 
aansporing zijn om te trachten de die•· 
ren tot topprestaties te bremzen. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD \IOOR BOXTEL EN OMG·EVI NG 

De drie 

Een parochie jubileert ..... 

Een parochie jubileert bij haar 50-jarig 
bestaan! In feite geschiedt dit omdat 
met tevredenheid mag worden terug ge
zien op hetgeen behouden bleef en ge
wonnen werd in geestelijk opzicht en -
onmiddellijk daam1ee verband houdend 
- wat aan materiële hulpmiddelen in 
het tijdsbestek van die vijftig jaren kon 
worden opgebouwd. Als we de jaren 
bezien, die verliepen tussen de stichting 
van de parochie van het H. Hart en het 
jubileum dat a.s. Zondag gevierd wordt, 
dan is er reden voor dankbaarheid. 
Dankbaarheid omdat we behouden ble
ven in het geloof, dankbaarheid omdat 
de Kerk ons leiders kon geven naar de 
eisen van de tijd, dankbaarheid ook om
dat Gods zegeningen ons in materiële 
zin even goed ten deel vielen als in 
geestelijk opzicht. 

Het "gaat en verkondigt wat Ik U heb 
geleerd" is altijd begrepen moeten wor
den naar de omstandigheden van dè 
tijd en het leven van de mensen. Onze 
Moeder de H. Kerk be.:it echter de 
practische deugd van aanpassingsvermo
gen en weet daarbij • gebruik te maken 
van bestaande als groeiende omstandig
heden., Zo werd de Kerk uitgebreid en 
in die uitbreiding is dé stichting van de 

arochie van het H. Hart verwezenlijkt. 
ut-, Voorzienigheid - hef is achteraf • 
pas te constateren - leidde hierbij de 
mens· en liet op voor ons ::mbrgri]Pdijke 
wijze de H. Geest inwerken op het ver
stand van <le eenvoudige. Immers na de 
edele wens om een nieuwe parochie te 
krijgen tot leven te hebben gewekt in 
de harten der gelovigen, werd in een 
dienaar, een mens-priester, de wil ge
plant zijn Heer te 'dienen als een goed 
herder. Toen kwam er een kerk, voor 
de bouw waarvan edelmoedige offers 
werden gebracht. 
De goede herder, de pastoor, begon zijn 
schapen te weiden, in woord en voor
beeld, eenvoudig en goedhartig. Door
dat de Voorzienigheid hem bijstond in 
de ijver om de kerk ook op buitenker
kelijk terrein te bevestigen, groeide zijn 
parochie en werden de gelovigen uit die 
gemeenschap bevestigd in de gebonden
heid aan de Kerk. Toen in 't bestek van 
de tijd na een kórte reeks van jaren de 
eerste herder werd opgeroepen, had de 
Kerk middels de parochie haar gelovi
gen behouden en zelfs versterkt in de 
beleving ·van de godsdienst. 
Toen was juist het 25-jarig bestaans
feest der parochie gevierd. Feiten en 
cijfers omtrent haar bestaan gedurende 
deze periode vinden de lezers vermeld 
in de geschiedenis vaq het Pastoraat 
van pastoor Eras z.g. 

-o-
Als mensen zijn we van nature geneigd 
de samenloop van • omstandigheden aan 
het toeval toe te schrijven, doch in feite 
is het de Voorzienigheid, die alles af
meet. 
De parochie van het H. Hart had haar 
herder verloren en korte tijd nadien 
volgde een algehele veran.dering in de 
geestelijke bediening:· 
Pastoor De Kort werd belast met '1et 
bestuur der parochie en kort daarop 
werden ,de plaatsen· van kapelaan F. 
Pessers en rector K. Bekkers ingenomen 
door de kapelaans Vermeer en Van 

estel. 
De heel bijzondere eenvoud van de 
nieuwe pastoor trok de parochianen aan. 
De tijd, met zijn plotselinge· ineenstor
ting van de economische structuur ver
eiste een grote overgave in het aan
vaarden van de maatschappelijke moei
lijkheden. De strijd om het bestaan 
werd zwaarder,· en er was bijna iq alles 
een teruggang te constateren. Aanpas
sing aan de nieuwe toestand was toen 
een eis des ttïds, voor iedereen. 
We beleefden de "inzinking", die later, 
toen de zware �orlogsjaren doorstaan 
waren, het competente deel dèr genera
tie zou prikkelen tot vernieuwing. Het 
bestuur van pastoor -De ,Kort viel ge
heel in die zware jar� vóór de oorlog, 
van 15 Januari 1929 tot diezelfde datum 
van het jaar 1937; toen hij aan een lang-
durige ziekte overlee'd. 
Zijn zilveren priesterfeest, in 1932 ge
vierd, gaf de parochianen een mooie 
gelegenheid de pastoor hun dankbaar
heid voor zijn werk en hun goède wil 
voor de voltooiïng van het kerkinterieur 

Herders 

te tonen. Zij schonken bij die gelegen
heid de nieuwe doopvont. 

-o-

Met de benoeming van Pastoor lgn. 
Broekman kreeg de H. Hart-parochie 
een herder aan wiens leiding een pro
gramma ten grondslag lag, dat vemieu
wingstendenzen inhield, zowel op ker
kelijk als maatschappelijk gebied. Bij de 
vervolmaking van het door zijn voor
gangers verrichte werk begon hij al aan
stonds met de opvoering van het gees
telijke leven, die gerealiseerd is gewor
den in een uitbreiding van de godsdien
stige verenigingen 'en in een vergroting 
van de kerkelijke luister. Aan het Huis 
des Heren werden vele uiterlijke ver
fraaiïngen van stichtende waarde aan
gebracht, terwijl bovendien de grootste 
zorg besteed werd aan een waardiger 
beleving van de kerkdiensten, waarbij 
het parochieel zangkoor momenteel 
schone steun verleent en de volkszang 
niet meer· is weg te denken. 
Ook zijn actieve houding ten opzichte 
van het maatschappelijk leven kon al 
gauw bepaald worden, want bijna on
middellijk na zijn benoeming ging van 
Pastoor Broekman het initiatief uit voor 
de oprichting van een comité "Herle
vend Boxtel". In "Herlevend Boxtel" 
waren de verschillende Boxtelse stan
den en organisaties vertegenwoordigd 
en het was. ond,erverdeeld in diverse 
sub-comité's, wier taak het was te wer
ken voor• verbetering van het onderwijs, 
de volkshuisvesting en de ontwikkelings
en • ontspanningsgelegenheid. 
In de vorm van de opzet is Herlevend 
Boxtel evenwel niet uitgegroeid en na
dat een uitgebreid onderzoek naar de 
woningtoestanden in Augustus 1939 was 
uitgebracht, was de kans tot ontwikkeling 
in verband met de mobilisatietoestand 
en de in Mei 1940 uitbrekende oorlog, 
niet groot meer. 
Een typisch bewijs dat voor het wel
slagen van grootse ondernemingen de 
tijd gunstig moet zijn. 
Pastoor Broekman heeft evenwel vele 
van zijn idealen verwezenlijkt gezien. 
Ook na de oorlog - in welke jaren 
hem de leiding van het Dekenaat Box-· 
tel werd .toevertrouwd - zette hij zijn 
maatschappelijk werk voort en hierbij 
moet vermeld worden, dat Boxtel door 
de samenwerking van Pastoor Broek
man Kerkbestuur en Gemeentebestuur 
de �erwezenlijking ván het verlangen 
naar een Ambachtsschool en R.K. 
H.B.S. heeft mogen zien, terwijl op zijn 
initiatief ook nog de R.K. Volksmuziek
school tot stand kwam, een cultureel in
stituut dat veel zal bijdragen tot ver
hoging van de muziek- en zangkunst, 
thans bij de jeugd, straks bij het volk. 
Met het oog op uitvoeriger vermeldin
gen in het jubileumboek volstaan wij 
met dit schetsmatige beeld van Deken 
Broekman's pastoraat. We mogen echter 
niet eindigen zonder de wens te hebben 
uitgesproken, dat hij nog lang mag blij
ven ijveren voor zijn parochie en de 
Boxtelse gemeenschap en dat Gods zegen 
mag rusten op zijn beleid, vooral nu zijn 
parochie is komen te staan voor een 
grote structurele omwenteling, die in de 
loop der jaren belangrijke maatregelen 
zal vragen. 

Plaatselijk �ieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
De Raad der gemeente Boxtel zal van
avond, Vrijdag 8 Juni, om 7 uur in 
openbare vergadering bijeenkomen.· 
De agenda vermeldt naast een a�ntal 
grondtransacties en enkele begrotmf:s
wijzigingen, het voorstel tot vasts_tellmg 
van het partieel uitbreidingsplan mzake 
industrieterrein. 

PRIJZEN PINKSTER-
- EN MOEDERDAG-ACTIE.
Had U geen prijs?
Aangezieri nog niet alle prijzen van de
Pinkster- en Moederdag-actie, der Box
telse Winkeliersvereniging, werden af
·gehaald, wordt hiertoe tot en met a.s.
Zaterdag nog gelegenheid gegeven.
Zoekt Uw bonnen dus nog eens goed
na, want er zit wellicht ·nog een prijsje
bij. Ook de hoofdprijs (f 200,-) op
no: 122049 werd nog niet afgehaald!!!
Het adres is nog steeds :
fa. W. Prick, Rechterstraat.

CONSULTATIEBUREAU 
VOOR ZUIGELINGEN. 
Wegens vacantie van dokter Wijers zal 
het Consultatiebureau voor zuigçlingen 
Maandag 11 Juni geen zitting houden. 
De eerstvolgende zitting zal plaats heb
ben op Maandag 18 Juni. 

OORLOGSKRUIS MET PALM 
EN ZILVEREN STER. 
Na het afdrukken van de mededeling 
dat de ZeerEerw. Pater S'uitbertus Gaa
jetan A.A. het Franse Oorlogskruis 
mocht ontvangen, vernamen we, dat ook 
een tweede inwoner van onze gemeen
te, de Heer E. v. d. Heijden, leraar aan 
de R.K. H.B.S. alhier, het Franse Oor
logskruis met palm en zilveren ster 
mocht ontvangen. Reeds vroeger ont
ving hij de Amerikaanse en Engelse oor
logsonderscheidingen. 
Het feit, dat hij door de bezetters bij 
verstek ter dood veroordeeld was, zegt 
ons reeds genoeg omtrent het werk dat 
hij in het belang van de geallieerde zaak 
verricht heeft. 
Wij zijn trots· zulke mensen in ons mid
den te hebben. 
Ook hem wensen we veel geluk met 
dez� eervolle onderscheiding. 

BOXTEL HEEFT WEER 
RIJKSPOLITIE. 
Statigt- entrée. 
Dinsdagmorgen maakte een peloton van 
de bereden Rijkspolitie onder flinke be
langstelling zijn entrée in Boxtel, de 
oude standplaats van de vroegere Ko
ninklijke Maréchaussée. Onder leiding 
van Opperwachtmeester Ophelders, pre
senteerde het peloton zich circa 10 uur 
op het marktplein voor het gemeente
huis, waar behalve het gemeentelijke 
politiecorps en het secretarie-personeel, . 
ook Burgemeester Drs. M. A. M. van 
Helvoort ter begroeting aanwezig was. 
Hij was in gezelschap van de dirigerend 
officier der Rijkspolitie 1 e plas se, tevens 
commandant van het gewest Den Bosch, 
Th. B. W. v. d. Vliervoet, en de dir. 
off. 3e klasse, E. J. Gerhards, van wie 
de eerste met een korte speech 1 van de 
6 bereden pelotons der Nederlandse 
Rijkspolitie in Boxtel introduceerde. Hij 
zei o.m. ervan overtuigd te zijn, dat in 
de voorbereidende werkzaamheden 
reeds de basis was gelegd voor een 
vruchtbare samenwerking tussen het 
peloton en de gemeente. Burgemeester 

Drs. M. A. M. van Helvoort beaamde 
dit in zijn hartelijk welkomstwoord, 
mede op grond van de overeenkomst 
dat de bereden rijkspolitie in de buiten
gebieden (speciaal in. De Kampina) on
der leiding van de korpschef van de ge
meente politie de orde zal helpen hand
haven. 
Met een defilé van het peloton kwam 
het einde aan deze officiële verwelko
ming, deze statige entrée van de nieuwe 
dienaren der wet, die 's middags op de 
voormalige renbaan een rijdemonstratie 
en een springconcours hielden, welke 
van een zodanig gehalte waren, dat de 
vele toeschouwers een prachtig ruiter
feest te genieten kregen. We hopen het 
wakkere tiental nog eens vaker te zien 
optreden, doch dan op een dag dat 
iedereen kan genieten van de hippische 
prestaties der bereden rijkspolitie. 

OPRICHTING BOXTELSE 
AQUARIUM- EN TERRARIUM
VERENIGING. 
Tijdens de oprichtingsvergadering van 
de aquarium- en terrariumvereniging 
,,Boxtel" werd door de leden het dage
lijkse bestuur samengesteld: J. de Vries 
(voorz.); Chr. v. Breugel (secr.), Fr. de 
Koning (Penningm.). In de Technische 
Commissie werden J. de Laat en P. 
Schellekens gekozen. 

ONTWIKKELINGSA VOND 
R.K. TEXTIELARBEIDERSBOND. 
Vorige week Woensdag bood de R.K. 
Kleding- en Textielarbeidersbond, afd. 
Boxtel, zijn leden een interessante ont
wikkelingsavond aan. Het was jammer, 
dat niet een groter aantal leden van St. 
Lambertus zich de moeite getroost had, 
om in De Ark de interessante film over 
de vervaardiging en verwerking van 
Rayongarens te gaan zien. Degenen, die 
wel van hun belangstelling blijk gaven, 
hebben er een leerzame avond aan 
gehad. 

OPBRENGST COLLECTES. 
De Paasei-actie, die onlangs gehouden 
is ten bate van de Dr. Hoek's -v,:reili
ging, bracht f 277, 11 op. 

-o-
De •Emmabloem-collecte voor de Neder
landse sanatoria leverde in Boxtel 
f 137,17 op. 

Stichtingsacte H. Hart::Parochie 
Daar het gouden bestaansfeest van 
de paroohie van het H. Har_t voor 
velen aanleiding zal zijn om in ge
dachte terug te gaan naar de tijd 
van oprichting, vonden wij het pas
send om de bisschoppelijke stich
tingsacte in onze kolommen op te 
nemen als een authentieke illustratie 
van tijd en omstandigheden der 
stichting. 

WILHELMUS VAN DE VEN, 
door de gratie Gods en de gunst van 

den H. Stoel 
Bisschop van 's Hertogenbosch, 

Aan onze beminde Geloovigen 
der Parochie Boxtel, Zaligheid 
in den Heer. 

Om wel bekende redenen is de Paro
chie Boxtel, sedert een kwart eeuw on
geveer, zodanig toegenomen in zielen
tal, dat de schoone parochiekerk, hoe 
groot ook, de geloovigen niet meer, 
naar b�hooren, kan bevatten. Sinds lang 
werd dan ook de behoefte aan meer 
ruimte niet weinig gevodd. Om deze te 
vinden stonden vooral twee wegen 
open. Men kon ofwel de oude kerk 
vergrooten, of de gemeente verdeelen 
en eene nieuwe Parochie oprigten. Aan 
het eerste viel moeyelijk te denken, -
en het was hierom, dat de HoogEerw. 
Deken, in het welbegrepen belang zijner 
Parochianen - en niet om hen kwijt te 
zijn - de voorkeur gaf aan het voorstel 
van eene Commissie, die zich reeds ge
vormd had uit de wijk Breukelen en 
hare omgeving, om in dit gedeelte van 
Boxtel, digt bij het Station eene nieuwe 
Parochie tot stand te brengen. 

Maar nu rees de vraag: waar zal men 
de middelen vinden, om dit zeer ge
wenschte, doch tevens zeer kostbare 
werk te kunnen uitvoeren? Het moest 
immers worden eene Parochie van nog 
al enige beteekenis. Eene vrij groote 
kerk en dito pastorie zouden er nodig 
zijn - en dan nog het bestaan van den 
Herder en de zijnen. Waar zou men het 
geld halen, om in alles, naar eisch, te

voorzien? De Commissie had echter het 
geluk door hare onvermoeide pogingen 
hierin spoedig en voortreffelijk te sla
gen. Zij vond al aanstonds eene belang
stellende persoon, die een goed gelegen 
terrein, ter grootte van een bunder, 
kosteloos wilde afstaan. Zii hield eene 
collecte onder de gemeentenaren, die, 
op het schoone voorbeeld der Commis
sieleden zelven eene ruime som oplever
de. Deze som werd verdubbeld door de 
rijke bijdrage van de Moederkerk, • en 
bereikte een cijfer, dat door den toe
komstigen Herder, dien zij intusschen 
vinden mogt, voldoende werd geacht, 

om het groote werk te durven onderne
men. De Commissie zal wel met ons 
moeten erkennen, dat deze laatste hier 
vooral den doorslag gaf, en dat zonder 
dezen Herder of zijns gelijken al haar 
pogen onbegonnen werk zou gebleven 
zijn. Aanstonds sloeg de nieuwe Herder 
de handen aan het werk en deed, in 
betrekkelijk zeer korten tijd door zijn 
bouwmeester eene kerk en pastorie ver
rijzen, die de goedkeuring en bewonde
ring wekken van allen, die haar zien. 

Alle eer en glorie gevende aan God, 
die in zijne oneindige goedheid deze ge
zegende uitkomst deed geboren worden, 
brengen wij door dezen van harte onzen 
besten dank aan allen, die aan dit 
groote en schoone werk, hoe dan ook, 
hebben bijgedragen, - en wij zullen 
ons wel gelukkig achten, als het ons ver
gund wordt, dezen prachtigen nieuwen 
tempel, op den !Oden dezer, plegtig den 
Allerhoogste te mogen toewijden. 

Alsnu gebruik makende van de magt, 
Ons door het H. Concilie van Trente 
toegekend; 

Gehoord tevens als naar regten, Ons 
HoogEerw. Kapittel en en in deze be
langhebbenden Persoon; 

Hebben wij goedgevonden te veror
denen en te bepalen, gelijk wij doen bij 
dezen: 

te.Op den 9den Junij van het Jaar 
1901, Zondag onder het Octaaf van het 
Allerheiligste Sakrament, wordt de Wijk 
Breukelen met hetgeen daartoe volgens 
de aan te wijzen grenzen, behoort, ge
scheiden van de Parochie St. Petrus-stoel 
te Antiochie - en tot eene afzonder
lijke zelfstandige Parochie verheven met 
alle regten en verpligtingen, die daar
aan, naar de wetten der Kerk, zijn ver
bonden. Deze nieuwe Parochie zal den 
naam dragen van "het H. Hart van 
Jezus". 

2e De grenzen dezer nieuwe Parochie 
zullen zijn als volgt: Uitgaande van de 
grens der Gemeente Esch volgt men den 
Esschen Dijk tot waar de eerste zijweg 
naar de herberg "De Ketting" begint. 
Van dit punt trekt men (door perceel 
Sectie A. no. 917 en 's Heerenven) eene 
luchtlijn naar de Dommel tegenover de 
huizinge "het Schipke" tot het punt, 
waar de Poelsche. Straat de Dommel be
gint te raken. Dan volgt men de Dom
mel tot den Watermolen en van daar 
de Molenstraat tot de Nieuwe Kerk
straat, uit welker middelpunt eene 
luchtlijn wordt getrokken naar de eigen
dommen van Mevrouw de Wed. B. H. 
Clercx (de scheiding tusschen haar ter
rein en dat van Dr. Wüsten). Van daar 
volgt men den Stationsweg tot het Sta
tionsterrein, - dan den Pararelweg tot 
het Ossepad, snijdt • door het Stations
terrein en volgt verder het voormalige 
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ARBEIDSBUREAU BOXTEL. 
Overzicht van vraag en aanbod per 6 
Juni 1951, van het Arbeidsbureau, 
Boxtel. 
AANBOD: 1 schoenhersteller, 1 mach, 
bankwerker, 1 chauffeur-monteur, 1 
broodbakker, 2 chauffeurs, 1 vertegen
woordiger, 1 leerling verkoper (textiel); 
mann. admin. krachten, bewaker, portier 
(fac totum) 1 onderwijzer. 
VRAAG: 1 houtzager, metaaldraaiers, 
aank. jongens voor textielindustrie en 
diverse andere plaatselijke industrieën, 
Landarbeiders voor Zuid-Limburg en 
Luxemburg, mijnwerkers voor de Ne. 
derlandse mijnen, machine-bankwerken; 
voor Weert. 
EMIGRATIE: Voor enige timmerlieden; 
schilders en ongeschoolden bestaat een 
beperkte gelegenheid om met een Ne• 
derlandse Bouwonderneming naar 
Australië te gaan Algem. eisen: leeftijd 
25-40 jaar, ongehuwd, gehuwden met
een klein gezin, onbesproken gedrag, 
Een strenge selectie op de persoonliîke_ 
eigenschappen zal worden toegepast.
Nadere inlichtingen op het Arbeidsbu; 
reau verkrijgbaar.

+ Bloedtransfusiedienst +
Maandag 11 Juni a.s. derde en
laatste bloedafname-avond in het 
St. Paulus-Jeugdhuis, Nieuwstraat

De laatste bloedafname-avond, die in 
verband met de inentingen tegen pok
ken moest worden uitgesteld, kan nu op 
11 Juni a.s. doorgaan. De a_fname is van 
7-9 uur.
Allen die zich als donor gemeld hebbe_n,
krijgen een persoonlijke oproep. Tevens
kunnen ook diegenen komen die zich 
niet tevoren gemeld hebben, maar die 
toch ½ liter bloed willen afstaan voor
een medemens in levensgevaar. 
Komt' a.s. Maandag in groten • getale 
naar het St. Paulus-Jeugdhuis, en helpt
mensenlevens redden! 

Oude pad of weg langs "de Kamp" 
naar Lennisheuvel tot nabij de herberg 
van Beukenix, - van daar den weg 
achter genoemde herberg naar de Mijl� 
straat en verder het Roonsch Straatje 
naar de brug der Roond - en vervol
gens "den Smallen Stroom" tot aan de 
grens der Gemeente Oirschot. - Van� 
af deze grens der Gemeente Oirschot 
gaat men langs de grenzen der Paro
chiën Oirschot, Oisterwijk, Haaren en 
Esch naar het uitgangspunt terug. -

Alles wat men, deze lijn volgende aan 
de regterhand heeft, • behoort tot de 
nieuwe Parochie van het H. Hart; 
wat aan de linkerhand gelegen is, blijft 
bij de oude Parochie van St. Petrus. 

3e. De nieuwe Parochie behoudt St. 
Petrus-Stoel te Antiochie als haren Pa
troon - en zal mitsdien zijn feestdag 
(den 22sten Februarij) op de gewone 
wijze als Zondag vieren. De bijzondere 
Patroon der Kerk zal zijn "het H. Hart 
van Jezus". 

4e. Om voorts het beheer der tijde
lijke of stoffelijke belangen der nieuwe 
Parochie, op de voor elke Parochie 
voorgeschrevene wijze, naar behooren 
te regelen en te verzekeren, rigten wij 
bij dezen in de nieuwe Parochie van het 
H. Hart een Kerkbestuur op, bestaande
uit den tijdelijken Pastoor, als Voorzit
ter, en vier Kerkmeesters, waartoe wij 
uit de in deze Parochie wonende perso
nen; voor dezen keer regtstreeks, be�
noemen in alphabetische orde de Hee
ren Willem Bosch, Karel Merks, Frans· 
van Oerle en Adrianus Verhoeven, met _ 
bepaling dat hunne periodieke aftreding
volgens een later te maken rooster bij, 
beurten zal geschieden op den tijd in1 

het "Algemeen Reglement voor de Pa-·
rochiale Kerkbesturen" vastgesteld, met 

dien verstande, dat voor het eerst twee 
dezer Kerkmeesters in het jaar 1902 en
de andere twee in 1904 zullen aftreden. 
Terwijl wij deze onze verordening en
bepaling te uwer kennis brengen, B. G.,
kunnen wij niet nalaten, hierbij den op
rechten wensch en het vast vertrouwen •
uit te spreken, dat de ingezetenen der
nieuwe Parochie steeds. in dankbaar 
aandenken zullen houden al het goede,
dat zij van de Parochie van St. Petrus• en hare hooggewaardeerde Herders· 
sedert zoovele jaren hebben genoten -
en dat zij in de Parochie van het H._
Hart van Jezus in ruime mate zullen 
terugvinden, wat zij in de Parochie van 
St. Petrus verliezen.

En zal dit ons schrijven op den 2den.· 
Zondag na Pinksteren in de Moeder
kerk• van St. Petrus te Boxtel, op de ge
bruikelijke wijze van den Pred,ikstoel 
afgekondigd - en· vdorts in 't archief 
dier Kerk bewaard worden. 

Gegeven te 's Bosch, den 3 Junij 1901. 
De Bisschop van 's Bosch_ 

W. VAN DE VEN.

G 



0. L. Vrouw van Fatima geïntroniseerd

In een schone manifestatie van geloofs
eenvoud werd Zaterdag Maria, onder 
de titel van 0. L. Vrouw van Fatima, 
geïntroniseerd in het buurtkapelletje van 
de Gemeentewoningen. 
be gehele buurt door was zo goed als 
in iedere woning de beeltenis van Maria 
versierd voor de vensters geplaatst, als 
getuigenis van de devotie tot Haar, in 
wier bescherming de buurt zich zo ver
trouwvol had aanbevolen in de bange 
oorlogsjaren. 
l:r was toen een belofte afgelegd dat 
de buurt te Harer ere een kapelletje 
zou oprichten, uit dankbaarheid voor 
Haar bescherming van de bewoners 
tegen de verwoesting van de oorlog. 
De gehele buurt is bewaard gebleven, 
hoe gevaarlijk de oorlogssituatie ook is 
geweest, alleen al in verband met de 
ligging ten opzichte van de spoorwegen, 
die voortdurend doelwit waren voor be
schieting en bombardement. 
De bewoners zouden hun dankbaarheid 
tonen en direct na de bevrijding begon
nen zij een wekelijkse collecte voor het 
bijeenbrengen van het nodige geld, ter
wijl intussen de plannen werden ge
maakt. 
Van het allereenvoudigste, een boomka
pelletje, kwam men tot een groots idee, 
dat bij nadere overweging onuitvoerbaar 
bleek, en tenslotte kwam de prachtige 
oplossing met het bouwplan voor het 
nog open liggende terrein Van Cooth
straat-Prins Hendrikstraat. 
Bij de projectering van het woningcom
plex liet het gemeentebestuur rekening 
houden met de wens van de goede men
sen en werd er ruimte gelaten voor het 
kapelletje, zoals dat nu is gebouwd in 
de Prins Hendrikstraat. 
De vaklieden uit de buurt trokken het 
in de vrije avonduren op, Maria ter ere. 

MARIA's FEESTELIJKE INTOCHT. 
In een afbeelding van de verschijning 
aan de drie kinderen van Fatima werd 
het Mariabeeld op een praalwagen door 
de straten van de buurt gereden. 
be buurtjeugd vormde een mooie stoet, 
waarin kleine jongetjes een levende ro
zenkrans voorstelden en verschillende 
bruidjesgroepen Maria-emblemen droe
gen. Een heel lief baby-praalwagentje 
trok bijzondere belangstelling. 

lNZEGENING 
VAN HET MARIA-BEELD. 
Na aankomst van de stoet bij het ka
pelletje en de opstelling van het Maria
beeld verrichtte kapelaan Verhagen de 
inwijding. 

TOESPRAAK PATER LEONARD. 

Vervolgens sprak pater Leonard de 
buurtbewoners en het saamgekomen 
volk toe. 
Hij prees de mensen voor het liefdebe
wijs, dat zij brachten aan de Moeder 
Gods, en wees dan op de wonderbare 
geschiedenis van Fatima, waar Maria 
een boodschap kwam brengen aan drie 
kinderen en daarbij klaagde over de 
zonden der mensen. 
Een boodschap, die werd gebracht aan 
de kleinen, en bestemd was voor de 
groten. 
Zalig daarom de onschuld, die haar 
ogen mag opslaan tot Maria, die sprak 
over sombere oorlogsjaren indien de 
mensheid zich niet zou beteren. 
De oorlog is gekomen als een straf, 
doch de wereld is er niet door bekeerd. 
Wat 0. L. Vrouw door middel van de 
onschuldige kinderen vroeg werd nitt 
verwezenlijkt. 
Er kwam een nieuwe oorlog! Is die zon
dige wereld er nu beter door geworden? 
Haar boodschap aan de wereld, een 
klacht aan de volkeren, is een bewijs 
van de slechtheid. Bezien we nu, na 20 
eeuwen christendom, het gelaat v.:in die 
wereld, dan moeten we erkennen ciat het 
leven nog met heidendom is besmet en 
niet geleefd wordt naar de normen door 
Christus' leer gegeven. 
De boodschap van Maria aan de drie 
kinderen te Fatima gaf in een visioen 
van vuur en verschrikking aan wat de 
uitkomst zal zijn van een leven zonder 
God. 
Twee oorlogen zijn voorbij gegaan, cle 
wereld verlangt naar vrede, maar zon
der God is geen vrede mogt>lijk. Een 
leven zonder God maakt de mensen 
hard. 
Daarom, beste mensen, kent uw plich
ten anders gaat cle wereld cnherroepe
lijk ten onder. 
Fatima is een waarschuwing en een be
lofte. 
Maria, onze Moeder, wil haar kinderen 
helpen en redden. 
Mogen wij die belofte waarderen! 
Maria , vroeg gebed. 
Bidt voor hen, die niet weten wat zij 
doen, en bedenkt dat niemand weer
stand kan bieden aan de genade. Bidt 
daarom en brengt offers. 
Gij hebt nu voor Maria een kapel ge-

Foto: Joo. W. de Koning 

bouwd, waarvan iedere steen is als een 
roosje van liefde. 
Vraagt nu de genezing van de zieke, 
dwaze wereld. 

Na deze toespraak werd een Maria-lied 
gezongen en sprak kapelaan Verhagen 
nog namens de parochie-geestelijkheid 
de wens uit dat deze kapel, die een be
wijs is van de devotie die leeft in de 
harten der mensen van de buurt, een 
bron van zegen zou worden voor allen, 
die God dankbaar zijn voor de bescher
ming gedurende de oorlogsjaren. 
Bewaart die devotie, opdat Maria U in 
het hart van Haar Zoon zal behouden 
en U het eeuwig geluk in Hem ten deel 
zal vallen. 
Hierna volgde een bloemenhulde en dan 
tot besluit der plechtigheid een dank
woord aan allen, die hadden meegewerkt 
aan de totstandkoming van de kapel. 

-o-

Verantwoording van de binnengekomen 
giften voor de Maria-buurtkapel. 
Vorig saldo f 167,70 
Programma-verkoop 28,-
0pgehaald bij inwijding kapel " 46,-
Oud-bewoner Kasteellaan " 10,-
N.N., Baroniestraat " 10,-
Steentjes-verkoop " 24,-
Voor bijz. intentie 2,50 
N.N., Parallelweg-Zuid 2,50 

Totaal f 290,70 
Alle milde schenkers onze vriendelijke 
dank. 
Giften zijn nog steeds welkom bij de 
bekende adressen: Molenstraat 19 of 
Th. Vilé, Frans Staelstraat 8. 

In 2 minuten is de 

sla klaar 

Vroeger kwam er heel wal 
voor ki;ken als er sla moesl 

worden aongemoakl. Maar 

sinds er De Gruylers sla
saus is. is hel in een wip 
gebeurd. Even een sclwutje 
over de sla.. even 
mengen en de sla is klaar. 
Heerlijk (ris en z.achl van 
smaak. 
G<'ef bij elke maaltijd sla 
omdat hel zo gezond is en 
g<'hruik De G,·uyters sla
saus omdal liet w lekker, 
:::o <'rg gemakkeli;k e11 -::o 
hij-::onder voorde/ ig is. 
Zo'n grote fles van 80 cent 
gaat verbazend lang mee 
en U krijgt er een cassa
•hon bij 11oor 8 cent korting! 

Toets der Critiek 

Populair Concert van het Brabants 
Orkest op 4 Juni in De Ark.

Hein Jordans heeft met zijn meesterlijke 
uitvoering van de 7e Symphonie van 
Beethoven diens lijfspreuk "Musik soli 
dem Menschen Feuer aus dem Geiste 
schlagen" ten volle bewaarheid. Zijn 
directie is beheerst, voornaam, vol con
trasten en de orkestleden hangen aan 
hem en geven zich geheel over aan de 
bedoelingen van de dirigent, die er alles 
in legt. 
Het Brabants Orkest kan met de beste 
orkesten in Nederland concurreren en 
de interpretatie van <le 7e van Beetho
ven deed mij denken aan het Concert
gebouw Orkest onder Mengelberg voor
al wat betreft het enthousiasme en de 
vurigheid in <le Finale. 
Het concert was van het begin tot het 
einde een groot festijn. 
In Water-music van Händel konden wij 
de hout-en koperslagers bewonderen 
die het werk tot in de kleinste détails 
beheersten. . 
Ook de homogeniteit van het klank
volume was prachtig uitgebalanceerd. 
Welk betoverend contrast tussen Air 
en Bourré. 
Ook het concert voor altviool en strijk
orkest van Teleman in G-Dur werd mees
terlijk vertolkt door de solo-altist Dick 
Vos. 
Dit was samenspel van het allerbeste 
soort. 
Wat klonk alles helder en wat een 
warme gloed wist hij uit zijn prachtig 
instrument te halen . 

Het divertimento-Ballet uit de Opera 
"Viviane" van Oscar van Hemel h1,eft 
mij, niettegenstaande het lichtere ballet
genre toch bekoord door de fijne in
strumentatie, doch w;v; van minder rijke 
muzikale inhoud dan Hindemith en on
der invloed van de Franse componeer
trant. Het werk deed mij denken aan 
"l'apprenti-sorcier" van Paul Dukas met 
de karakteristieke Fagotpassages. 
Voor het eerst hoorde ik de "Trauer
musik" voor altviool en strijkorkest van 
Paul Hindemith en ofschoon ik scep
tisch sta te�enover het gewaagd moder
nisme van deze zeer bega3fde altist-com
ponist ging er van deze meesterlijke 
compositie iets voornaams en bezielends 
uit, wat mij vooral in de prachtige cho
raal trof. 
Het was alsof er plotseling een orgel 
op het Podium getoverd werd. 
Wat een fijne Pianissimo's waren er in 
het orkest en wat een intense studie 
moet hieraan zijn voorafgegaan om 
deze effecten zó te bereiken. 
Dit werk heeft mii, mede door met war
me spel van Dick Vos, maar vooral ook 
d_oor het prachtig ensemble sterk aan
gegrepen. 
Zelden heb ik zó genoten van een or
kestconcert als • Maandag te Boxtel in 
de Ark en ik.kan niet anders als com
plimenteren allereerst de dirigent, dan 
de solist en het orkest en "last not least" 
de promotor de Heer Bouman, die wel 
zeer voldaan moet geweest zijn bij het 
beluisteren van een model-uitvoering 
als deze en "Ere wie Ere toekomt" deze 
initiatiefnemer en oprichter van het 
Brabants Orkest verdient een extra 
compliment. 
Laten wij hopen dat Hein Jordans nog 
heel lang bij het Brabants Orkest zal 
blijven, wiens groei en bloei van hem 
afhangen. 
,,Vivat crescat floreat". 
P.S. Dat • Boxtelse muziekbeoefenaars 
op een dergelijke avond nog een repe
titie houden is allerminst bevorderlijk 
te noemen voor de muzikale vorming, 
die wij allen nog zo dringend nodig 
hebben om cultuur en smaak te ver
fijnen. 

Th. Potjes. 

Burgerlijke Stand 
van 29 Mei tot en met 4 Juni 1951. 
GEBOREN: Jan Y. T. M. zoon van M. 
W. P. Galema en M. W. A. Thijs, v. 
Hogenpothstraat 27 - Andreas A. zoon 
van J. J. van Hommelen en M. Keepers, 
Mijlstraat 3 - Josephus C. P. M. zoon 
van L. A. J. M. Spierings en W. G. C. 
Cornuit, Prins Bernhardstraat 2 - Hen
drika C. M. dochter van C. H. Berg
man en M. G. van Helvoort, Duinen
daal 6 - Petronella G. L. M. dochter 
van G. J. Voets en C. H. Somers, Spoor
straat 6 - Josephus A. zoon van A. L. 
v. cl. Velden en J. A. M. van Handel, 
van Ranststraat 15 - Henrica W. J. M. 
dochter van G. H. van Rooij en A. G.
van Beurden, van Coothstraat 9 - Jo
sepha D. M. dochter van A. J. van Ho
melen en C. H. Th. Vlemminx, Mijl
straat 3- Cornelius A. J. M. zoon van
M. H. Verhagen en C. L. M. van Rulo, 
Gemondseweg 5. 
ONDERTROUWD: Hendrikus M. van 
Schijndel en Adriana van den Langen
berg � Petrus Fr. Smits en Geerdina 
C. van Nunen. 
GEHUWD: Johan van Gerven en
Maria J. A. C. v. Wijnhoven - Ludo
vicus J. van den Broek en Johanna A. 
Hobbelen - Adrianus C. L. Pennings 
en Cornelia R. Bekers. 
OVERLEDEN: Hubert W. Driessen, 
oud 75 jaren, van Salmstraat 46 - Jo
hannes E. Schaffer, oud 75 jaren, Hal 
11 - Johanna C. W. van Erp, oud 52 
jaren, Stationstraat 19 - Hendrina van 
Oorschot, oud 76 jaren, echtgenote van 
Johannes van de Loo, weduwe van L. 
v. cl. Schoot, Eindhovenseweg 25 - Jo
sephina M. de Kort, oud 2 weken, Breu
kelsestraat 122. 

Breukelen 
EEN FEESTPROGRAMMA, HET 

GOUDEN PAROCHIE-JUBILEUM 

WAARDIG!! 

Zondag 10 Juni a.s. herdenkt de paro
chie van het H. Hart de dag, waarop 
Boxtel 50 jaar geleden verrijkt w.erd met 
een tweede parochiekerk, de kerk van 
Pastoor Eras. 
De viering van 50 jaar parochie-leven 
noopte het feest-comité een programma 
samen te stellen, dat in overeenstemming 
zal zijn met de grootsheid van het jubi
leum. 
Welnu, men is gekomen tot een om
vangrijke reeks festiviteiten, verspreid 
over een volle week, die geopend en
besloten zal worden met een Hoogtijdag. 

Gouden herdenkingsdag 

van de kerkwijding. 

Zondag 10 Juni mag beschouwd worden 
als de herdenkingsdag van de kerkwij
ding in 1901. 
Om 10 uur zal in de H. Hartkerk door 
Pastoor H. Eras uit Vught, Heerneef 
van de Pastoor-Stichter, een Solemnele 
Hoogmis worden opgedragen, waarbij 
de functies zullen worden waargenomen 
door oud-kapelaans en priesters, die uit 
de H. Hart-parochie zijn voortgekomen. 
Aansluitend op de Hoogmis zal de jaar
lijkse sacramentsprocessie worden ge
houden en door de Baronistraat, Breu
kelsestraat en v. Merheimstraat naar De 
Burcht trekken, waar een rustaltaar is 
opgesteld en kapelaan J. v. d. Rijdt de 
feestpredicatie zal houden. 
Van half twee tot half drie zal daarna 
in De Ark de receptie plaats vinden. 
Om half acht 's avonds zal De Ark 
wederom plaats van samenkomst zijn, 
dan ter aanbieding van de geschenken 
van de parochie aan het Kerkbestuur, 
bestaande uit de gecollecteerde feest
gave (f 10.000) en de ciborie, waarvoor 
het geld reeds tijdens de oorlogsjaren 
ingezame.ld was. 
Het kerkelijk mannen- en jongenskoor 
zal tesamen met Boxtels Gemengd Koor 
onder leiding van Cor Suys deze fees
telijke bijeenkomst opluisteren. 
Om half negen zal de speelplaats van 
de Franciscusschool geopend worden 
om het "trefpunt van geheel Brukelen" 
te worden. 
Na het hijsen van de gouden vlag zal er 
een aanvang worden genomen met de 
uitvoering van een feestprogramma, dat 
drie avonden in beslag neemt en ge
bracht zal worden door harmonieën, 
jeugdverenigingen en jeugdstandsorga
nisaties. 

Toneel en Opera. 

Ondertussen zullen de toneelverenigin
gen Boxtels Toneel, Leeringhe ende 
Vermaeck en St. Genoveva (R.K. Boe
rinnenbond) op Maandag en Dinsdag
avond in De Ark een gezamenlijke to
neeluitvoering aanbieden, welke uitvoe
ringen voor iedereen toegankelijk zijn 
voor de uiterst lage prijs van 15 cent. 
Op Woensdag, Donderdag en Vrijdag 
zullen de studenten van Stapelen de 
prachtige opera "Joseph in Egypte" van 
Méhul in De Ark ten tonele voeren, als 
feestgeschenk van de Paters van Stape
len aan de parochianen. 
De prijzen, die uiterst laag (50 cent zaal 
en f 1,- balcon) zijn gehouden, wor
den enkel geheven ter bestrijding van 
de onkosten. 

D<!R voor de jeugd en de zieken.

Dinsdag 12 Juni zal het feest in het 
. teken staan van Breukelen's toekomst, 
want dan zal de jeugd het gouden jubi
leum befeesten, met een H .. Mis, de 
ontvangst van Hertog Jan van Brabant, 

BRAZILIË 
GROOTSTE KATHOLIEKE LAND 

TER WERELD. 

Een der grootste landen van heel de 
wereld is Brazilië. Het is maar even acht 
en een half millioen vierkante kilometer, 
dat wil zeggen, dat Nederland er 170 
keer in gaat.. .... Ja zeker: honderd 
zeventig keer. ln dit grote Brazilië wo
nen 50 millioen mensen, dat is maar 5 
keer zoveel als in ons land. Goed gere
kend wonen er in ons land, met zijn vele 
watervlakten, gemiddeld ruim 200 men
sen op één vierkante kilometer, en in 
Brazilië maar zes. Daar is dus nog wel 
even plaats, voordat de wereld te vol 
raakt. 

Het spreekt vanzelf dat dit onmetelijk 
grote land nog lang niet helemaal in ge
bruik is. Langs de kusten in Noord en 
Oost liggen grote en veel kleine havens 
- hiervan heeft Rio de Janeiro ruim 2 
millioen en Santos bijna 2 millioen in
woners - en langs de rivieren liggen 
verder het binnenland in nog wat klei
nere plaatsen; maar verder is het niets 
dan steppen, vooral bossen, en in het 
Westen en Zuiden bergland 
Aan de kust hebben de Hollanders en 
Zeeuwen in vorige eeuwen ook enkele 
nederzettingen gehad rondom hun ves
ting Pernambuco (ook Recife genoemd) 
en toen ze er uit verdreven werden wis
ten zij er, met hun slimme koopmans
geest, nog 8 millioen gulden voor be
taald te krijgen. 
Bijna het hele land is tropisch en heeft 
dus een warm klimaat; een winter zoals 
wîj hebben met sneeuw en vorst is er 
onbekend. Daardoor groeien er heel 
andere planten en bomen en leven er
heel andere dieren als bij ons, zoals 
onze terugkerende soldaten uit Indone
sië ook van dat tropische land weten te 
vertellen. 
De beroemde orchideeën, die eigenaar
dige bloemen met hun bijzondere vor
men en kleuren, komen hoofdzakelijk 
daarvandaan. Men vindt ze daar op 

vermolmde takken of in vochtige oksels 
van de bomen in het oerwoud, soms 
tientallen meters boven, de grond. 
Het oerwoud groeit er als het ware in 
verdiepingen: eerst laag, dicht struikge
was; hierboven uit groeien de bomen zo 
dicht dat ze over de struiken heen een 
gesloten bladerdak vormen. Maar klimt 
men in de dikste bomen, dan stijgt men 
boven <lat bladerdak uit en merkt men 
hoger weer een nieuw bladerdak van 
nog hogere woudreuzen. 
Grote roofdieren leven er niet, wel klei
nere, die dikwijls nog gevaarlijker zijn, 
zoals de poema en de jaguar, slangen en 
reuzenspinnen, waaronder veel vergif
tigde. In de rivieren leven er de kleine 
maar vraatzuchtige piranha's in hele 
scholen bij elkaar, zoals de haring in de 
Noordzee. Een dier - of mens - dat 
in het water valt tussen zo'n troep van 
honderden pir:anha's, wordt in enkele 
ogenblikken door hun vlijmscherpe tand
jes tot op de botjes kaal gevreten. 
Van de bevolking- is 60 %, dus meer dan 
de helft, blank; 25 % is halfbloed en de 
overige zijn hoofdzakelijk negers, af
stammelingen van vroeger naar Brazilië 
getransporteerde slaven uit Afrika. 
Brazilië heeft veel immigranten. T rou
wens, alle blanken zijn er, evenals in 
Noord-Amerika, zelf geïmmigreerd of 
van immigranten afkomstig. 
Er zijn ook twee Nederlandse immigra
tiecentra: één in Carambey, uitsluitend 
voor Gereformeerden (ongeveer 500 
personen) en één bij Sao Paulo - de 
bekende Fazenda Ribeirao -. Men 
heeft daar 5000 ha grond in pacht en 
er wonen al een 200 emigranten op, die 
onder leiding van ingenieur Hoymeyer 
een grote melkveehouderij drijven in 
coöperatief verband. Dr. Sijen, van de 
Witheren, is er pastoor; cle Zusters 
Kanunnikessen van het H. Graf zorgen 
er voor het lager onderwijs. 
De• voornaamste producten van Brazilië 
zijn: koffie, tabak, cacao, suiker en ka-

• 
ID het goud 

de kranshanging. om de naamplaat van 
Pastoor Eras in de straat, die naar de 
stichter is genoemd, en tenslotte een ge
zellige middag in De Ark. 
Op Donderdag 14 Juni zal de speciale 
aandacht van de jubilerende parochie ge
richt zijn op de zieken, terwijl 's Vrijdags 
om ?uur een Plechtige Requim-mis zal 
worden opgedragen voor de zielerust 
van de overleden parochianen en ziel
zorgers, te weten Pastoor Eras, Pastoor 
De Kort, Kapelaan K. Rekkers en Kape
laan K. Verhagen. 

Hoogtijdag van het Gouden Feest. 

Op Zondag 17 Juni - de hoogtijdag -
zal Z. H. Exc. Mgr. W. Mutsaerts, Bis
schop van 's Hertogenbosch, met assi
stentie van de Boxtelse geestelijkheid en 
de priesterstudenten uit de parochie een 
Pontificale Hoogmis opdragen. Pastoor 
H. Eras zal onder deze H. Mis een 
korte predicatie houden. 
Om half zes zal die dag de plechtige 
slotzitting in De Ark plaats vinden, 
waarbij Mr. Dr. Jos. Eras en H. Hen
driks als oud-kerkmeesters een feestrede 
zullen houden. 
Om 8 uur zal het feestterrein voor de
laatste keer geopend zijn en nadat Box
tels Harmonie en de Gildenbondshanno
nie er hun concerten zullen hebben ge
geven, wordt tot slot van alle festivitei� 
ten de gouden vlag gestreken. 

-o-

Bij de Sacramentsr,rocessie 
Vlaggen uit! ! 

Ingezonden stukken 
Mijnheer de Redacteur, 

Naar aanleiding van het concert van 
Brabants Orkest op 4 Juni j.l. zou ik 
graag een paar opmerkingen willen ma
ken. - Laat ik vooraf zeggen, dat ik 
geen echte Boxtelaar ben, doch uit een 
grote provinciestad kom, echter 1½ jaar 
woonachtig alhier, en trouw lid van een 
der hier gevestigde muziekverenigingen. 
Het viel ondergetekende al spoedig op, 
dat de prestaties van de in Boxtel be
staande verenigingen op muzikaal ge
bied werkelijk hoog liggen; de beide 
Harmonieën vermelden op hun pro
gramma's werken, die men heus "in de 
stad" moet gaan zoeken, wij hebben 
onze eerste "Opera" beleefd, een 
"Schöpfung" _werd zeer verdienstelijk 
gebracht, terwijl Boxtel zelfs over een 
eigen Symphonie-Orkest beschikt. 
Mede door de geringe belangstelling en 
onvoldoende steun staan de meeste ver
enigingen er echter, financieel gezien, 
niet rooskleurig voor. 
Waar moet het-echter met onze zo hard• 
werkende verenigingen heen, wanneer 
het Brabants Orkest van tijd tot tijd voor 
een paar kwartjes concerten komt ge
ven? Zeker, de bedoeling is goed, doch 
het resultaat is, dat wij dilettanten-mu
sici, geheel uitgeschakeld worden. 
Kunnen de plaatselijke verenigingen met 
steun van de Gemeente niet eveneens 
een keer per jaar· een Volksconcert 
geven? Dan zullen veel grieven van 
onze zijde kunnen verdwijnen. 
Het concert van mijn vereniging in Jan. 
j.l. werd door muziekdeskundigen aan
geduid als "uitstekend", ,,op hoog peil", 
,,uiterst verzorgd". Zegt dit onze Over
heid niets? 
U, Mijnheer de Redacteur, beleefd dan
kend voor de verleende plaatsruimte, 

Ant. v. Pelt, Hoornist B.0.V. 

- toen. Ook veel fruit wordt er geteeld, 
zoals druiven, bananen, sinaasappelen 
en ananas. 
De veeteelt wordt er alleen in het groot 
beoefend, hoofdzakelijk om de huiden 
en het vlees, dat als bevroren vlees 
voor de export bestemd is. De land
bouw ontwikkelt zich in de richting van
kleinbedrijf. 
De bossen leveren er rubber - o.a. van
de Hevea-boom -:-- en fiine houtsoorten. 
Ook aan mijnen zou het land zeer rijk 
kunnen zijn, want er zit veel in de 
grond: ijzer, mangaan, diamant, koper, 
maar de gebieden waar dit voorkomt 
liggen nog te afgelegen, zodat de ex� 
ploitatiekosten nog veel te hoog zouden 
2'ijn. Om deze producten tegen concur
rerende prijzen op de markt te brengen. 
U ziet, in dit land liggen nog mogelijk
heden voor eeuwen lang en voor mil
lioenen mensen. 
Staatkundig is Brazilië een bondsrepu
bliek, bestaande uit 22 gebieden en en
kele eilanden. Een president is hoofd 
van de republiek. Na 4 jaar treedt hij
af zonder recht op herkiezing. 
Leger en vloot zijn niet groot. In de 
laatste oorlog hebben de Brazilianen zich 
ook bij de geallieerden aangesloten, na
dat Duitsland enkele van hun schepen 
getorpedeerd had. In 1944 vochten Bra
zilianen mee aan het front in Italië. 
Geholpen door de Amerikanen, moder
niseren ze tegenwoordig hun vloot. 
Brazilië is de grootste katholieke natie 
van de hele wereld. Maar naar onze be
grippen zit het katholieke geloof er
maar slapjes in. Er zijn hoogstens 7000
priesters en naar het aantal gelovigen 
moest dit wel tien maal zo veel zijn. 
Wat hier oorzaak en wat hier gevolg is: 
het slappe geloof of het priestergebrek, 
is moeilijk uit te maken. 
Er gaan vele missionarissen heen die er
nieuwe kerken proberen te vormen in
de hoop daaruit een talrijker geestelijk
heid te verkrijgen. Ook voor de immi
granten in Brazilië ligt er een taak weg
gelegd voor de geestelijke opbouw van 
dit land voor de toekomst. T. 



Nogmaals de H. Bloedprocessie digste - de oudste - het bestuur ach
terop: dus het dichtst& bij het H. Sa
crament. 

Men kan van mening verschillen om
trent de samenstelling van de processie, 
-zoals deze nu sedert enige jaren op 
Drievuldigheidszondag door Boxtels 
trekt. Maar bij alle gesprekken of in elk 
geschrijf hierover vergeet men meestal, 
dat het hier gaat over een H. Sacra
mentsprocessie: dus over een liturgische 
plechtigheid, waarvoor de kerkelijke 
,overheid haar richtlijnen en voorschrif
ten heeft gegeven . 

En wie zich nu zou verdiepen in die 
regels en bepalingen, welke de Kerk in 
de loop der eeuwen heeft uitgevaardigd 
omtrent te houden processies, die zal 
tot de conclusie moeten komen, dat de 
·Boxtelse grote processie zéér verant
woord is samengesteld: zelfs ten voor
,beeld kan gesteld worden aan menige 
andere processie in Brabant! 

Maar onbekend met de wet, en enkel 
afgaande op wat men zelf wel mooi 
zou vinden of wat "andersdenkenden uit 
het Noorden" er van zeggen: ziedaar 
de oorzaak van menig onverantwoorde
lijke critiek in deze. 

Om U nu enigszins wegwijs te maken 
in de vele en nauwkeurige kerkelijke be
palingen omtrent H. Sacramentsproces
sies, het volgende: 

1. Het kerkelijk wetboek kent aan de 
parochie van iedere plaats het recht toe 
rond H. Sacramentsdag langs de open
bare weg een plechtige processie te
houden, waarbij tot deelname zijn ver
plicht alle geestelijken van de plaats als
ook de communiteiten van mannelijke 
regulieren (dus de kloosterlingen), en 
de erkende leken-broederschappen. 

2. Kinderen mogen deelnemen als en
gelen of bruidjes verkleed, bloemen 
strooiend, duiventrossen of korenaren 
dragend. Het is echter niet passend 
dat deze lopen tussen de geestelijkheid 
en het H. Sacrament. 

3. De algemene leiding van de proces
sie berust bij de pastoor van de kerk 
vanwaar de processie uittrekt: hij stelt 
de te volgen route en volgorde vast. De
verdere leiding en opstelling berust bij 
een ceremoniemeester, die gekleed in 
superplie, geen vaste plaats in de pro
cessie heeft, doch zich overal vrijelijk 
kan bewegen. 

4. Wat tenslotte de volgorde betreft: 
verklede groepen gaan geheel voor
op: gaan als het ware de eigen
lijke processie vooraf. En verder is dit 
de voornaamste regel : de voornaamste 
plaats is onmiddellijk achter het H. Sa
crament, vervolgens de plaats onmid
dellijk ervoor, en zo verder naar vóren. 
(Bruidjes en misdienaars, kerkkoorzan
gers en muzikanten, alsook een even
tuele erewacht van militairen of van een 
schuttersgilde, tellen in deze volgorde 
niet mee. Deze kunnen geplaatst wor
den waar dat het beste of mooiste uit
komt). 
Zo gaan dus in een H. Sacramentspro
cessie voorop de jeugdorganisaties, ge
volgd door de organisaties van de vol
wassenen, - daarachter de godsdiensti
ge broederschappen als H. Familie of 
Derde Orde, dan de priesterstudenten, 
- Eerwaarde Broeders en Fraters, -
vervolgens de burgerlijke autoriteiten, 
- en tenslotte de geestelijkheid. En bij 
al deze groepen lopen steeds de waar-

Achter het Allerheiligste gaan dan de 
hogere geestelijken als de bisschop, an
dere Monseigneurs of daarmee gelijk te 
stellen personen. Zijn deze niet aanwe
zig, dan laat men de groep die als eer
ste vóór het Allerheiligste haar plaats 
heeft, er áchter lopen: dus de gewone 
geestelijken. 

Op enige afstand van de waardigste per
soonlijkheden - die dus onmiddellijk 
achter het H. Sacrament gaan - kan 
dan aansluiten "het volk": eerst de 
mannen, en dan de vrouwen. 

Premieregeling 
Gemeente Boxtel 
Daar het een vrij grote zeldzaamheid is 
dat door een gemeente een premielening 
wordt uitgegeven, lijkt het ons niet on
dienstig de door de gemeente Boxtel in 
ons blad aangekondigde lening eens 
nader te bezien. 

Wij zullen eerst nagaan welke catego
rieën geldleningen men kan onderschei
den, waarbij wij de leningen met korte 
looptijd, d.w.z. een half jaar of korter, 
de zgn. kasgeldleningen, buiten beschou
wing zullen laten, daar deze thans niet 
ter zake doen. 

Men kan dan onderscheid maken tussen 
onderhandse en openbare geldleningen. 
De onderhandse geldlening wordt ge
sloten op schuldbekentenis, draagt een 
vaste rente en wordt afgelost zoals is 

f Op /0 Juni hoopt de K.A. V. haar 12;;:-
î� jarig beslaan ie vieren in het Verenigingsge-

overeengekomen. De schuldbekentenis 
staat op naam en is daarom in het alge
meen niet verkoopbaar. 

De openbare geldlening, de obligatiele
ning, wordt gesloten door uitgifte van 
obligaties. Dit zijn schuldbekentenissen 
aan toonder. Omdat deze verkoopbaar 
zijn is de obligatie voorzien van cou
pons, tegen overlegging waarvan de be
taling van de rente plaats heeft. 

De obligatielening draagt een vaste ren
te en wordt afgelost, - uitgeloot -
op de wijze zoals deze bij de uitgifte is 
bekend gemaakt. Meestal is het zo dat 
elk jaar een gelijk gedeelte wordt uitge
loot. 

Bij de obligatielening zijn als bijzondere 
soorten aan te merken de premielening 
en de lotenlening. 

Bij de lotenlening wordt geen vaste ren
te betaald, maar deze wordt als prijs bij
betaald bij de uitgelote obligaties welke 
door het lot worden aangewezen. 

Daar in Nederland lotenleningen niet 
mogen worden uitgegeven, zullen wij 
hier niet verder op in gaan. 

Anders is het gesteld met de premie
lening. 
Deze is een gewone obligatielening met 
een vaste rente van tenminste 3 %, al
leen met dit verschil dat bij de uitloting 
aan bepaalde obligaties een prijs wordt 
toegekend, eveneens bij loting. 

Dit is nu het aantrekkelijke van een 
premielening, dat me11 dus, naast een 
vaste rente, bij uitloting kans maakt op 
een prijs. In de prospectus van een der
gelijke lening drukt men dit uit, door te 
bepalen: een obligatie (b.v. van f 100) 
loot uit met f 1000,-. De netto-prijs is 

hier dus, daar men altijd het nominale 
bedrag van de obligatie terug krijgt, 
f 1000,- - f 100,- is f 900,-

Wanneer wij nu de aflossing van de 
aangekondigde premielening nagaan, 
dan zien wij dat het eerste jaar worden 
uitgeloot 30 obligaties van f 100,- met 
in totaal f 5.140,- n.l. 30 stukken à
f 100,- is f 3.000,- terwijl aan prij
zen worden uitgekeerd f 2.140,-. To
taal f 5.140,-. 

Deze prijzen zijn, zoals boven reeds ge
zegd, uitgedrukt met inbegrip van de 
obligatie. Bij beschouwing van de lening 
zien wij dus dat 29 jaar lang elk jaar 30 
obligaties uitloten (met f 100,-) en dat 
op alle 30 obligaties een prijs wordt uit
gekeerd, en dat in het laatste jaar 2.130 
obligaties uitloten, waarvan 198 met een 
prijs en 1932 zonder prijs, d.w.z. met 
f 100,-. Alleen, die in het laatste jaar 
uitloten hebben kans naar een uitloting 
met f 10.000,-, f 5000,- -of met een 
van de andere prijzen. 

Hierin en zeker ook in de kans die men 
in het eerste jaar reeds heeft op een 
prijs van f 1000,- ligt het aanlokkelijke 
van deze lening. Hierbij komt nog dat 
de lening is uitgeschreven in stukken 
van f 100,-, zodat reeds voor dit be
drag kan worden ingeschreven, voor 
welk bedrag men dan, afgezien van de 
kansen op prijzen, men 3 % rente ont
vangt, hetgeen toch nog altijd pl.m. 
¾ % meer is dan de rente van de Rijks
postspaarbank. 

Dat de lening welke door de gemeente 
Boxtel is uitgeschreven strekt tot finan
ciering van de bouw van woningen zal, 
dunkt ons, in Boxtel toch ook nog een 
factor in de belangstelling voor deze 
lening uitmaken. 

Heden overleed te 's Gra
venhage, na een langdurige 
ziekte, na voorzien te zijn 
van de H. Sacramenten der 
Stervenden, onze lieve 
Man, Vader en Groot
vader 

de Weled. Heer 

Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons 40-

jarig Huwelijksfeest onJer
vonden, alsmede voor de aan
geboden cadeaux en bloemen, 
betuigen wij onze hartelijke 
dank aan buurlui, fanfare 
,,St. Arnoldus", familie, vrien
den en kennissen. 

A. v. d. BOSCH 

l 
bouw, Burgakker. Receptie Mn 12-1 uur. 
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EMBERTUS J, M. CROLS 
echtgenoot van Mevr. 

Bernedina J. M. Keunen 
in de ouderdom van 71 
jaren. 

B. J. M. Crols-Keunen 
A. McCurdy-Crols 
D. McCurdy 

en kinderen 
Boxtel, 6 Juni 1951. 

H. v. d. BOSCH-LEYTEN
Kinderen en -Kleinkinderen 

Boxtel, Juni 1951. 

Te koop: een perceel hooi
gras. Te bevragen: Oirschot
seweg 11. 

Te koop: 4 jonge Mechelse 
Herders met teef, ook afzon
derlijk. Ridder v. Cuykstr. 1. 

� 
-

, 

Vanaf heden 
verkrij gbaar 

in het depot 

C.JAMIN

IJS 
B r eu k e l s e s t r a a t  13 Vraagt naar onze Rebus ! 

bij een goede oplossing .......... . 

vier weken lang elke week kans op 
De H. Uitvaartdiensten 
zullen gehouden worden 
te 10 uur in de St. Paulus
kerk, Haagweg 509 c te 
.'s Gravenhage, waarna om 
14.30 uur bijzetting in het 
familiegraf op het R.K. 
Kerkhof St. Petrus te 
Boxtel. 

Te koop: jonge hennen, 7, 8 
en 10 weken. H. Smulders, 
Liempde. 
Gevraagd: een ½ ha hooi- naar
gras. J. v. d. Bruggen, Mun-

Voor algehele Voetverzorging 

Pedicure WIES GEMEN 
Tevens aanmeten van Steunzolen, 

been- en voetmassages, etc. etc. 
16 WAARD EBONNEN 

- v- -Enige en algemene 
kennisgeving. 

sel 13. 

Te koop. werkschoenen, maat 
42, wieg, nieuwe korte jas, 
maat 42, 'n 1-pits gasstel, en 
een zeer goed wandelwagen
tje. Parallelweg Z 25. 

Voor de vele blijken van 
belangstelling bij de vie- Werkster gevraagd voor Za

ring van ons 25-jarig Huwe- terdags. Aanbieding Molen
lijksfeest ondervonden, betui- straat 19. 
gen wij onze hartelijke dank -----------
aàn familie, buren, vrienden Te koop: een toom biggen en 
en kennissen. een partij ongebruikte blauwe 

H. SCHALKX-v.GEHEN Sluitpannen, bij J. v. Abeelen, 
en Kinderen. Munsel 12. 

Ten Brinkstraat 11. 

Te koop: een toom biggen bij 
Jos. v. d. Sande, Onrooi 18a. 

Te koop bij H. Vugs te Esch 
A 107, 6 dragende varkens. 
Ook genegen te ruilen tegen 
guste zeugen. 

Gevraagd voor direct: Meisje 
voor de morgenuren (8-12), 
meerdere hulp aanwezig. Be
vragen: Molenstraat 19. 

Dagelijks verse Aardbeien aan 
dagprijs. Kwekerij v. Zogchel, 
Bosscheweg 5. 

Voor ZON en STRAND 
RUBBER SANDALEN 

van. 22 tot 23 f 4,95 van 32 tot 34 f 6,50 
van 24 tot 27 f 5,50 van 35 tot 41 f 6,95 
van 28 tot 31 f 5,95 van 42 tot 46 f 7,50 
.LINNEN MEISJESSCHOENEN, vanaf f 3,50 
LINNEN DAMESSCHOENEN . . . . f 5,95 

Schoen• en Sporthandel J. A. GE MEN
Stationstraat 14 Telefoon 296 Boxtel 

TELEFOON 296 STATIONSTRAAT 14 

Linnen"' en Damastweverij 

Fa. W. J. van Hoogerwou & Zn. 
Prins Hendrikstraat 11 Boxtel 

vraagt: gedurende enige dagen per week in de 
ochtenduren 

NETTE WE RKS TE.R 

Zo juist ontvangen: 

Pius X een heilige Paus 
volgens de officiële levensschets van 
Girolama Dal Gal O.F.M. Conv. 

In het Nederlands bewerkt door 

Mgr. Dr. Jan Olav Smit 
met een voorwoord van Z. Em. Kardinaal de Jong. 

Prijs gebonden f 5190 

BOEKHANDEL TIELEN
STATIO NSTR A AT 

tot een bedrag var\ 

GLD. 105.-
en 

10°/0 KORTING 
bij conta nte betalin g 

op alle voorradige goederen-. 
Officieel vastgestelde verkoop
prijzen v a  11 e n hie r b u i t e n. 

F. J. WITTEVEEN'S 
MANUFACTUREN:: EN CONFECTIEBEDRIJF 

RECHTERSTRAAT 18 
en 

c:r1.w� 
u u llOXTEL 

WON IN GIN R ICHTING 

RECHTERSTRAAT 22 

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

I �er,

In een prachtige. 
kwaliteit qne popeline 

Geheel l011lultencle Jllta 'en 
originele g•palulllng aan de voor

� Rulmvallende rug met laatex. 
-GD.keurtg In l-dragen.lucbtlg en 
waiardlchl 

-ID ·alJe.bezumaten

28!0

•t ,Is weer .... 

1ln d.en -ooievaar 

GROTE 

SCHIJNDEL 
Zondag 10 Juni 
Aanvang 2.30 uur 

De beste Nederlandse en Belgische 

• Renners aan de Start. 

Zie artikel In dit blad. 

'n tweeling ? V.H.V. betaalt de tweede uitzet!

• • •

Prinses Beatrix uitzet 

3 navelbandjes 1 pak watten 
3 hemdjes 1 pak gaasjes 
3 truitjes 1 stk. veterband 

12 luiers (hydr.) 1 bus poeder 
2 flanellen luiers 1 dozijn spelden 

2 onderleggers 

30 stuks 32.90 

Een uitzet van Koninklijke kwaliteit 

Molenstraat 
·hoek

Stationstraat 

Voor iedere volledige baby, 
uitzet die U bij ons koopt, 
krijgt U een "ce r t i f i c a 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 is. 

Onze verkoopsters verstrek• 
ken U gaarne inlichtingen. 

• • • • • • • • • • • • • • •

van Hout
Ververgaatd 



Notaris P. - Mertens 
TE BOXTEL 

zal aldaar voor Mej. Wed. • 
J. v. Wijk-v. Weert, in het
café van de heer G. v. d. 
Meijden, . Stationsplein, voor 
Inzet op DINSDAG 19 JUNI 
1951 en voor Toewijzing op 
DINSDAG :26 Juni 1951, tel
kens nam. 5 uur: 

2 Schitterende Combinaties 
lll 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Leuke modellen NACHT· 
KLEDING in zo'n prachtige
kwaliteit fijne gebloemde 
lingeriekatoen en tegen 
zulke LAGE PRIJZEN, datwe U niet wilden laten 
wachten, tot men ze onsthuisstuurde. 

Gothieke Huis== en SlaapkamerS,' 
drie huizen met erf en tuin te 
Boxtel, Parallelweg N. nrs. 43, 
45 en 47, kadaster sectie F nr. 
4440 groot 6.71 aren, in een 
koop. Te zamen verhuurd 
voor f 9,05 per week. 

bieden wij U aan met onze Prijzenfestival-korting van_ 10 °/
0

De huur is voor rekening van 
koper vanaf de eerste dag der 
week volgend op de betaaldag 
der koopsom. 
Betaling koopsom uiterlijk :26 
September 1951. 
Lasten voor koper vanaf 1 
Juli 1951. 

WERK!!! 
Wie heeft tijd om bijvoorkomende gelegen•heden losse werkzaam•heden te verrichten? 
Inlichtingen: Molenstraat 19 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 
Jo v. Grinsven-v. Summeren 

MARKT 15 
Medisch Gedipl. Voetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

Voor Hengelsport� 

artikelen 
steed naar 

� 
1 

�� ....
...... 

Damespyaniakeurig afgewerkt, lastex inde pantalon, 
voor f 11�5

ç;�, 
� . ( \:; , j 

J, '. (\ ,, 
� :' 

� 

Dames- • • 
nachthemd, / . ,' met wit kraagje • •.. . ,. 
voor f 7�5 _' _, 

&ht ,:ffl !l 1voor de ,..,.. ·, 

1· Vacantie 
':_/ 

VAN O E R S 
't Is weer .. : •

Breukelsestraat 112 In den Oo10vaar 
WANDLUIZEN? 

:- Ziet onze 

Meubel etalages 

• 

Gothieke Huiskamer Gothieke Huiskamer 
Prachtig Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 
Vochtechte bekleding
COMPLEET 645.::

Gothieke Slaapkamer 
Linnenkast 160 cm breed 
T oogledikant 
2 Nachtkastjes 
Tafeltje 
2 Stoelen 
COMPLEET 

Te samen waard 

595.:: 

1240.== 
Koopt U thans voor 1116 .::

Gebeeldhouwd Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 
Wol epingle bekleding
COMPLEET 

Gothieke Slaapkamer ; 
Linnenkast 160 cm breed 
T oogledikant 
2 Nachtkastjes 
Tafeltje 
2 Stoelen 
COMPLEET 

Te samen waard
Koopt U thans voor

665.::,:: 

1560.::,�i: 
1404.== -•· 

WOINGINRICHTING., 
Totale vernietiging met onbeperkte 
garantie. 

Y I R I M O R S Molenstraat 28 - Boxtel

BOXTEL 

____________________ ., 
Voor vertrouwelijke boodschappen voorlopig Tel. 51 3 

Het bestuur van de Herman Brandtstichting 
roept sollicitanten op voor de betrekking van 
Concierge::Amanuensis 

aan de RK.H.B.S. te Boxtel. 

Alleen een GOEDE reparatie 
is het behoud van Uw UurIDerken 

en Uw Sieraden. 

Bij ons zijn Uw reparaties in goede handen. 

In 't ANKER 
Heerlijk ijskoud 

C. Jamin-lJs
Al eens geproefd ? 

Zo niet, koopt dan nog heden 

VAN MAAREN'S 
B RILLE NZAKEN 
's,HERTOGENBOSCH, Vughterstraat 25
TILBURG EINDHOVEN HELMOND 

DUBBELDIK 10 cent ------------------
CHOCO 15 cent �e•D::A .1(,r.ent.eJcood, Is ook in de winkel verkrijg- "'"f""' 

baar en dagelijks aan de straat van f 1,10 voor 85 cent, 
DEZE WEEK: van f 1,65 voor f 1,25

Enige technische opleiding (b.v. instrumenten•maker, machinebankwerker) vereist. Minimumleeftijd 25 jaar. Aanvangssalaris: ongehuwd f 148,81 per maandgehuwd f 176,43 per maand(rijksregeling)Sollicitaties vóór 15 Juni uitsluitend schriftelijkaan: Bestuur Herman Brandtstichting p/a Ge,meentehuis Boxtel. 

Gekookte Ham 50 et. 100 gr. 

Il 
C. de Jong•v. Kempen Alleen bij "DE VOORUITGANG"

v. HORNSTRAAT 12. Telef. K 4196,231 LTFMPDF A 5

'================='-

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Tel. 444 - Kruisstraat 10

Voor prima Bruidswerk 

naac !Bfo.emen1naqa!Lijn "Ve Ànjeit 
'N MOOIE BRIL 

Breukelsestraat 110 - Vraagt prijs 
Telefoon 466 

juist passend bi) Uw uiterlijk. 
Sterk en niet duur

Nieuwe Haring in 't land 
De dokter aan de kant. Fa A.v. Vlerken, Boxtel

Dagrlijks aanvoer van Nieuwe Haring Juwelier= Horloger. Tel. 444. Kruisstraat JO

LEVERANCIER AAN ALLE ZIEKENFONDSEN 

Zo 
Bij de Spar krijgt U 
altijd gratis Spar
zegels bij Uw bood
schappen. U kunt 
10°/

0 
besparen op 

wat U dagelijks nodig heeft. Zo 
spaart U heel vlug en heel veel. 

Spar-zegels :

IO pCt voordeel !

Tel. 527 

: · .....
e I. KOFFIE BELOFTE" ,,LAND VAN• borg met s merk en 39 Par-wa&.r-

• 2. T R E E 
Sparzegels. 

• BELOFTE" .. LAND VANborg met s merk en 17 Par-waar-• 3 '" Sparzegels • "•ARGAR1 • Sp_ar-waarbor N E met
• SparzegeJs. gmerk en Il 

Op deze drie • deze Week ru. artikelen kunt UZo vlug en 
am 80 et besparen • o k zo v o op aJJe ee1 spaart V• • •
andere artikelen .

• • • • 

• 

• 

• 

iedere huisvrouw moet tegenwoordig wonderendoen met haar huishoudgeld. 
Daarom vooral nu Albert Heijn Uw kruidenier. 
Dat betekent, dat U voor Uw geld steeds de aller
beste kwaliteit voor de laagste prijzen ontvangt.Neemt een maand de proef, koopt één maand al 
Uw kruidenierswaren bij Albert Heijn en U zultversteld staan van de vele voordelen welke A.H.U biedt. Voordelen welke "direct en sprekend"in Uw huishoudgeld tot uiting komen. 

VOOR KWALITEIT 

MARGARINE 
PER PAK 
BAK- en BRAADVET 
PER PAK 
CERVELAATWORST 
100 GRAM. 

45ct 

53ct 

44ct 
ZALM 
PER BLIK . 2ao.160ct 
CALIF. MAKREEL 
De lijnste, GROOT BLIK 130 et 

GROOT BLIK 
CALIF. PERZIKEN 

250ct 
TOMATENPUREE 
PER BLIK 
APPELMOES 
v. Goudreinetten, groot blik

33ct 

75ct 

BISCUITS 
200 GRAM 
FRISSE DRUPS 
150 GRAM 

, . 29ct 

25ct 
LIMONADESIROOP 
PER FLES .. 130-11o-89ct 
VERMICELLI 
250 GRAM • • ' á 22ct
CUSTARD 
PER PAK (dubbel pak 50 et) 2 7 et 
CALIF. PRUIMEN 
250 GRAM .... 45_35 et 

met extra luxe dop, grote fles 
NATUURAZIJN 

31 et 
BADZEEP 
Extra zwaar stuk . . . 43ct

Als een heerlijke tractatie bij Albert Heijn's beroemde Bof/ie-Koffie 
RIVIÈRA SPRITS 250 gram voor 59 et 

Ons nieuwste, bijzonder fijne èn voordelige koekje. Ter kennismaking tot en 
met Woensdag 13 Juni voor deze extra lage prijs'. 

* SMALSKO ve,dubbelt Uw Ko//;e-,antsoen, p. bus 60 et * 

Nu geldt meer dan ooit voor Uw dure geld: 

Spaart de fraaie plaatjes voor Albert Heijn's Cinderella illbum 

• 

SPREKENDE V OORDELEN 

vl~q spaart U met 6parze4els 
r1e voorbeelden : Hier heeft U d • 



BIJLAGE No. 341 8 JUNI 1951 de kortst mogelijke keren een bewaar-

!&a&utt'sÛldctun 
school te openen. 
"Wat zijt gij voor Zusters?" Als ge deze 
vraag van kapelaan Donders voorlegt 
aan de oudere mensen van Breukelen, 
dan zullen zij U een naam noemen, die 
alle goeds en moois, wat over de Ursu
finen kan gezegd worden, samenvat: 

Een 
. . . 

zaaier ging uit om te zaaien Zuster Dora. 
Ge kunt er ook de kroniek der H. Hart
parochie op naslaan en dan zult ge zien, 
dat die Udense Ursulinen een zegen 
waren voor de nieuwe parochie en een 
onschatbare steun voor pastoor Eras in 
zijn zielzorg. Zwaaien we bij dit gou
den jubileum gerust eens met het wie
rookvat! Ere wie ere toekomt, En maken 
we gerust wat vuurwerk: 1 Juni 1908: 
opening van de bewaarschool! 17 Mei 
1909: lagere meisjesschool der Ursuli
nen door pastoór Eras ingewijd; 1910: 
eerste steenlegging van het St. Ursula
klooster ! 2 September 1911: plechtige 
inwijding van het klooster door pastoor 
Eras "stichter en tweede architect"! 13 
September 1911: opening der meisjes
kweekschool in het St. Ursula-klooster! 
Wat een wonder, dat iemand in 1926 
kon zeggen: ,,God alleen kan ten volle 
beoordelen, welk een heilzame invloed 
door al deze stichtingen is uitgeoefend". 
En mogen we tot slot eraan herinneren, 
dat het vrouwvolk in Breukelen de pri
meurs had? Het blijft waar, dat "goei 
vrouwvolk goei mansvolk maakt", en dat 
wist pastoor Eras zo goed, dat hij van 
meet af aan de Breukclse vrouwelijke 
jeugd toevertrouwde aan de wijze hoede 
van de Dochters van Sinte Angela. 

De geschiedenis van een roggeveld in Breukelen 

ZEGENT, REGENBUIEN, DE HEER. ontziende vrijmoedigheid de aandacht 
6 Mei 1901. De kerk staat er, kant en 
klaar. Een fraaie, nette kerk met gothi
sche allures, hoge spitsboogvensters en 
granieten pilaren. Een kathedraal in 't 
klein, met even veel piëteit begeerd en 
gebouwd als Amiëns en Chartres. 
Af is ze niet. Ze is immers gebouwd 
op de groei van de parochie. Dat kunt 
ge zien aan de twee pilaren tegen het 
zangkoor: die wachten op een reeks 
nieuwe spitsbogen. Later eens, als het 
God belieft. 
Breukelen zit vol feestdrukte. Overal 
ziet ge vlaggen, wimpels, guirlanden en 
bloemen. Heren met hoge zijen en slip
jassen gaan af en aan. Er zijn er bij met 
wit-gele banden om de ann; die rnoeten 
zeggen waar de bruidjes zullen lopen 
en waar het feestcomité moet staan. 
En langs de weg staan de mensen opeen
gepakt, uit het dorp en Breukelen zelf, 
allemaal even belangstellend uitziend 
naar de plechtige intocht van de pas
toor. Die zal zo dadelijk in een open 
landaµer, getrokken door paarden met 
bloemen in de manen en de staart, de 
parochie worden binnengereden. Alleen 
die lucht. ..... Ze zit dicht en voorspelt 
weinig of geen goeds. 
We hebben geen plaats genoeg om U 
precies te vertellen hoe het allemaal ge
gaan is en wat er allemaal ten beste 
werd gegeven om de nieuwe herder te 
doen verstaan, dat hij erg welkom was. 
Ontrukken we alleen aan de vergetel
heid, dat het die dag schrikkelijk ge
regend heeft! Pijpenstelen! ,,Intussen 
begon het te regenen, van druppelen tot 
vingerdikke stralen", zo luidde het 
feestverslag. Die regen heeft al heel 
wat schone feesten in het water doen 
vallen en ge zult zien, dat hij altijd 
komt, als hij het minst welkom is. Ook 
hier. 
En toch ...... Vijf en twintig jaar nadien 
heeft ,het ook pijpenstelen il'eregend, 
hetgeen ons op de gedachte heeft ge
bracht; dat die regen best z'n betekenis 
kan gehad hebben, de betekenis namelijk 
van een goed voorteken. Waarom zou
den we als de eenvoudige ·vrome middel
eeuwers nu niet eens een keer geloven 
in de heerlijke "bemoeizucht" der Voor• 
zienigheid, die zelfs aan de kleinste ge
beurlijkheden nog altijd iets weet toe 
te voegen, waaruit haar medeleven af 
te lezen valt? Die regen kwam van Haar 
en was _een onderpand van zegen over 
de roggeakker, waarop een nieuwe 
landman in zorgen begon te zaaien om 
later- eens..NaL.lll:eugde de..,g,arven binnen 
te halen. En daarom zeggen we met de 
drie jongelingen in de witgloeiende 
vuuroven: ,,Zegent, regenbuien, de 
Heer". 

VAN EEN DOPELING 
'EN EEN TROUWPAAR. 

10 Juni. Kerkwijding. Altaardoop. In
drukwekkende plechtigheden, die gods
huis en offertafel voor eeuwig toewij
den aan de Allerhoogste. Er komt heel 
wat bij kijken en .het duurt lang ook, 
maar voor iemand, die het van dichtbij 
kan volgen, is het een schoon iets, dat 
lang zal bijblijven. Dat vonden de pa· 
rochianen ook, die zich binnen de muren 
der kerk verdrongen en de ongewone 
ceremoniën met nauwlettendheid volg
den. Behalve één! Ja, één was er, die 
zonder blikken of blozen de gewijde 
stilte dorst te verstoren en met niets 

voor zich opeiste. Hel en beverig als 
het mekkerend blaten van een lammeke 
klonk kindergeschrei langs de nog voch
tige gewelven de kerk in tot vlak bij 
de bisschop. ,,Een schoon geluid", vond 
pastoor Eras, die juist het zout der 
wijsheid neerlegde op de tong van zijn 
eerste dopeling in zijn nieuwe kerk. Zo 
zijn herders allemaal, als ze het mek
keren van een pasgeboren lammeke ver
nemen: ze worden teer als moeders. En 
met grote ontroering stortte hij het wa
ter des heils uit over het hoofdje van 
de kleine, die zonder het zich bewust 
te zijn, de rij opende van allen, die in 
Breukels schaapstal herboren zouden 
worden. Het eerste schaapke was over 
de dam! En met bijzondere aandacht 
schreef pastoor Eras in zijn gloednieuw 
doopboek neer: ,,De !Ode Juni 1901: 
Wilhelmus Franciscus, wett. :zoon van 
Adrianus van Meersbergen en Antoinet
te van de Wiel". Wilhelmus: dat was de 
naam van de bisschop en Franciscus: die 
van de pastoor. - Een maand of wat 
later :zegende de pastoor zijn eerste 
Breukelse huwelijk in. En de man, die 
Gerdina van Deursen volgens het ge
bruik van onze Moeder der H. Kerk 
tot zijn wettige huisvrouw nam, was 
Adrianus van der Weiden, de toekom
stige schoonvader van Breukelens eerste 
dopeling. 

WAT ZIJT GIJ VOOR ZUSTERS? 
Paaszaterdai;i:, 22 April 1905. Twee zus
ters Ursulinen van het meisjespensionaat 
te Uden hadden hun leerlingen, die op 
vacantie gingen, tot Boxtel uitgeleide 
gedaan en gingen om de resterende tijd 
nuttig te besteden, even 0. L. Heer ge
dag zeggen in de "nieuwe kerk". Het 
waren de Mères Anne en Catherine. 
Toen 'zij de kerk verlieten werden ze 
opgevangen door de wakkere kapelaan 
Donders, die hen in dezer voege aan
sprak: ,,Wat zi_jt gij voor Zusters'?" 
Het antwoord, kloosterlijk beknopt en 
klaar, luidde: ,,Wij zijn Ursulinen van 
het klooster Nazareth te U<len". Geen 
woord te veel of te weinig. En met dit 
bqndig gesprek begon de Breukelse 
schoolgeschiedenis. Die Ursulinen van 
Uden - dat dient i;i:e te weten voor we 
verder gaan - waren juist van plan hun 
klooster op te heffen. 

EN DE MANNEN?

Niet,· dat pastoor Eras minder belang 
stelde in het welzi_jn der mannelijke 
jeugd! 
Hij kon alleen zijn vleugels niet uitslaan 
zoals hij dat gewild had. Die onderwijs
rei;i:eling speelde hem parten. Maar zo
dra de nieuwe onderwijswet was onder
tekend, was pastoor Eras er "als de kip
pen" bij om een jongensschool op te 
richten. ,,Toen de parochie werd i;i:e
sticht, was er in haar i;i:ebied één open
bare lagere school. Met alle eerbied 
voor de ijver en trouwe plichtsbetrach
ting van de mannen en vrouwen, die 
in de loop der jaren als Ho_ofd, onder
wijzer of onderwijzeres aan die school 
werkzaam zijn i;i:eweest, moet toch wor
den geconstateerd, dat zij, gebonden als 
ze waren door de Wet, het kind niet 
konden geven, wat het in de allereerste 
plaats nodig had". In 1922 werd deze 
toestand voltooid verleden tijd: de 
Openbare School werd omgeschakeld in 
de R.K. St. Aloysius-school met Meester 
Vorstenbosch als eerste "bovenmeester". 
En twee jaar later stond er ineens een 
tweede jongensschool: de St. Franciscus! 
Als bij toverslag uit de grond gerezen. 
Of pastoor Eras ook doortastend was! 
En vooruitzai;i: ! En wist wat hij wilde! Maar de Voorzienii;i:heid, die van boven

af de menselijke berekeningen contro· 
leert en er af en toe een forse streep MET KRUIS EN KOUTER. 

doorhaalt, was niet voornemens de zus- En ten bewijze dat pastoor Eras de man-
� 2Jken..te...lat�.hetijen_..ln.B{.e.��den. --ndijke_ jeugd in gee.11 enkel opzicht ten. 
te Boxtel stona smds ·1901 een meuwe achter heeft willen stellen staat daar de 
kerk. R.K. Landbouwwinterschool. U gelieve 
Aan die kerk was Pastoor Eras pastoor te bedenken, dat deze school in de da-
en kapelaan Donders kapelaan. En deze gen dat ze werd opgericht, anno 1914, 
kapelaan zou op Paaszaterdag voor de iets heel nieuws voor Brabant was. Het 
kerk staan om daar de Ursulinen te was een open vraag, hoe ze zou reilen 
treffen, dié hun pensionnaires hadden en zeilen en hoe de mensen, voor wie 
wegi;i:ebracht. En hij zou die :zusters ze werd geopend, er tegenover zouden 
aanspreken over een school, die pastoor staan. De initiatiefnemers hadden ner-
Eras wilde bouwen en waarvoor hij zus- gens de kat uit de boom kunnen kijken 
ters • zocht. en waagden zich, modern gezegd, aan 
En de :zusters, die alleen maar even mee een gok, die alle risico's inhield. De 
naar Boxtel waren g�gaan, zouden met landbouwwinterschool was geen vondst 
kapelaan Donders' boodschap naar Uden van pastoor Eras, maar we mogen wel 
terugkeren en er met de Oversten over zeggen, dat Boxtel geen landbouwwin-
praten en ...... zo kwamen de Ursulinen, terschool zou gehad hebben, als pastoor 
op verzoek van pastoor Eras en geleid Eras er niet was geweest. De -stichtings-
door de onzichtbare Voorzienigheid, in commissie bestaande uit Mr. Loeff, 
1907 naar Breukelen, betrokken pand Vice-President van het Bossche Ge-
nummer 39 in de Nieuwe Kerkstraat en rechtshof, de Bisschop van Den Bosch, 
deden met de pastoor hun best om in Mgr. Diepen en Pastoor Prinsen uit de 

JJ� weuomuo.p uitte 
tuldw,,! .... 

met een mooie Kinderwagen 
of Wandelwagen ; 
per Fiets of Bromfiets 

Kinderwagens en Wandelwagens 
In alle modellen en prijzen. 

F Iel se n in verschillende 
merken vanaf f 119�00 

Vïusoadeff.�n, • 
Victoria, Cyclemaster, Lohmann en Solex 

Pieter v. d. Brandt 
Baroniestraat 48 

* Bromfietsen te huur.

:De Zo.mu 
IS IN AANTOCHT 

Eén gehele kamer "vast ta- 1 
pijl". SIMSON-tapijt, onver- 1 
slijtbaar, in prachtige gedek- 1 
te tinten. 1Als U bijv. een kamer hebt 1 
in de afmetingep 3.60 x 4.50 
m. kost dit U, kant en klaar I 
gelegd bij U thuis, 

115 I . tQtaal .sle<;hts • • 
'(Deze aanbieding geldt 1

1 slechts één week) 

Om het geheel compleet te 
maken (want op een vast 
tapijt staat zo'n kamerkleedje 
zo aardig) bieden wij U bo
vendien uit onze fraaie col
lectie, prachtige kleedjes in 
moderne en Perzische des
sins. Maar U moet er wel 
vlug bij zijn, want ze worden 
verkocht voor 

1050 slechts • ,;

en veel stof zal er lcomen, 
maar geen nood . . . . met 

'n goede Stofzuiger 
Is alle stof en vuil In een oogwenlc weg. 

fa. J. v.d. Brekel 
formaat 60 x 110 cm

't Is wt!»er .... 

In - den Oolevaar 
Stationstraat 43 Telet. 379 

Rechterstraat 4 2, Boxtel 
heeft ze In voorraad 

in diverse mer,ken 
en prijzen vanaf f 117,-

Hertogstad, hadden heel wat op zich 
genomen! 
De school kon mislukken met alle ge
volgen vandien. En toen heeft pastoor 
Eras zich bereid verklaard de gebouwen 
en bezittingen bij eventuele mislukking 
der school voor parochiale doeleinden 
over te nemen ...... En het was dit be
sluit van pastoor Eras, dat de onderne
ming mogelijk maakte en alle successen, 
die de school in de loop der jaren heeft 
geboekt. Dat hij spontaan werd aange-

• steld als Voorzitter van de Commissie
van Toezicht verwonderde niemand en 
dat hij in deze hoedanigheid intens mee
leefde met alles en allen binnen de mu
ren van de Landbouwwinterschool tekent 
hem als de man, die zich i;i:eheel wist te 
geven aan het goede doel, waar hij dat 
ook aanwezig achtte. 

,,PASTOR BONUS IN POPULO". 

"Als een Goede Herder temidden van 
zijn volk". - Zo was pastoor Eras, van 
wie we zoveel goeds verteld hebben. 
Onder dat "zoveel goeds" waren heel 
wat opzienbarende dingen. Zij horen 
nu eenmaal tot de grote feiten uit zijn 
leven. 
En toch - Ge zult het met me eens 
zijn - toch zijn het niet die grote fei
ten, die pastoor Eras tekenen zoals hij 
was. Scholen bouwen, verenigingen 
stichten en wat dies meer zij is vaak 
een kwestie van doorzicht en wilskracht 
en vereisen niet op zich de priesterlijke 
waardii;i:heid en het herderlijk gemoed. 
Daarom mogen we er ons in dit geval 
niet blind op staren. Het "pastoor zijn" 
zal veel dieper. Het huisde in zijn groöt 
en warm hart, in zijn vrome geest. 
Zielenijver dwong hem tot actie, tot ge
bed, tot mede-lijden en mede-leven. 
Preken kon hij niet. Maar hij praatte 
met zijn goeie mensen van hart tot hart 
en waar de vorm van het woord ont· 
brak vulde de milde liefde alles over
vloedig aan. ,,Ik, Uwe Herder, ik 
zeg ...... ". Zo onderstreepte hij zijn les
sen, die beslist niet altijd even mak wa
ren, maar waaruit altijd zijn pastoors
hart sprak. Hij had zo zijn eigen ma
nier van huisbezoek doen. Deur open, 
een praatje, deur dicht met een "het 
beste dan maar weer" en dat een keer 
of tien, .twaalf op een voormiddag. 
Maar hoe kort het ook was, hij had zijn 
parochianen van groot tot klein weer 
gezien. En hij kende ze met al hun lief 
en leed. De huwelijkscandidaten uit zijn 
tijd herinneren zich nog, dat pastoor 
Eras af en toe precies wist te zei;i:i;i:en, 
welke punten Jan of Dina vroeger op 
de catechismus kregen ...... ,,Ik ken mijn 
schapen", mocht hij 0. L. Heer nazeg
gen. Maar de zijnen kenden ook hèm. 
Ze wisten wat ze aan hem hadden. Ze 
wisten dat hij altijd klaar stond en be
greep. Dat hij te benaderen was en 
luisteren kon. Zelfs naar de seinwachter 
aan de Tongerse overweg,als die aan de 
pastoor, leunend op de overwegbomen, 
vertelde dat het weertje niet zo bijzon
der was. En symbolisch voor zijn opvat
ting van het herderlijk ambt was zijn ge
.woonte om_ zelf ieder.t! morgen de 
schaapstal te ontsluiten...... Symbolisch 
was ook zijn gewoonte om elke dag 
voor de H. Mis de kruisweg te bidden. 
Een stille maar welsprekende wenk aan 
zijn schaapkes, dat de weg naar boven 
leidt langs kruisweg en offerberg. En 
dan zijn bidden! 
Aldoor maar praten met de Meester 
over zijn kudde. Hem bevelend de 
vroomheid van de moeders, de edelmoe
digheid van de vaders, de degelijkheid 
van de jongens en de eerbaarheid van 
de meiskes, het geduld van de zieken 
en de tevredenheid van de armen en 

• alle noden van Gods grote Kerk.
Dat was pastoor Eras, die ze dood von

den, als in het bidden versteend, ge
storven zoals hij leefde, op de knieën. 
en met gevouwen handen. 

-o-

Wanneer over enige dagen de gulden 

ONZE 

kerk van het H. Hart zal prijken in een 
weelde van bloemen en vlaggen, wan
neer muziek en zang, liturgie en feest
vertoon hulde gaan brengen aan de Ge
ver van alle goed, dan zullen we nabij 
weten de man, die de korrel in de voor 

wierp, een halve eeuw geleden en die 
besproeide en teelde onder de zegen 
van Gods wasdom. Tegen de achter
grond van het gouden jubeltij zal zijn 
silhouet staan als vijftig jaar geleden op 
die roggeakker. 
Hij zal er staan als de zwarte landman, 
met breed gebaar zijn akker zegenend. 
Breukelen, de roggcakker van 1901. 
Breukelen, het gouden korenveld van 
1951. 
En over zijn gelaat zal spelen de glim
lach van dankbare tevredenheid. 

A. DE KONING W.P.

5.-edo.oµs ..... 
* Omdat vijftig jaar geleden een Bra
kels roggeveld omgeschapen werd in
een bloeiende wijngaard, had van
deze eerste ster het verblindende jubi
leumgoml moeten vonken, nietwaar?
Nu kunnen we U - ter vergoeding -
enkel nog eens extra aansporen om vol-·
gende week deel te nemen aan het pa
rochiefeest, dat een gemeentefeest moet
worden. * Pro memorie nog even het
rijtje van al die goeie kapelaans, welke
in het "gouden tijdperk" Brukelen be
werkten: H. Donders z.g. (1901-1910);
H. Goossens (1915-1918); C. Bekkers
z.g. (1919-1934); F. Pessers (1918-
1931); G. Vermeer (1931-1940); C. v. 
Gestel ( 1934-1940); J. v. d. Rijdt 
(1936-1945); C. Verhagen z.g. (1940 
-1944); J. Tychon (1943-1946); A.v.
Heyningen (1944-1946); V. Tilman
(1948-1950); J. v. Gorp en A. Ver· 
bruggen tot heden. * Om verkeerde
ideeën in de weg te treden willen we U
even mededelen, dat de "geplande" 
Roondse veldkapel niet aan de Moeder
Gods, doch aan de Moeder van de Moe
der Gods - Sint Anna dus - :zal wor
den toegewijd. * ,,Die bij het spoor"
hebben intussen hun Mariaka.pelleke ge
kregen en ze bidden er elke avond het
rozenhoedje! * Of de bouwkosten ge
dekt zullen worden? Geen zorg, we 
hebben gehoord· dat de geestelijke vader
van het idee, Th. Vilé, bij zijn collec
te's z'n hoorapparaat thuis laat om
eventuele weigeringen toch zeker niet
te verstaan. Trekt U de conclusie
maar ...... * In Liempde zitten ze on
dertussen ook niet stil. De soldaten, die 
behouden uit Indonesië terug keerden, 
willen aan hun dankbaarheid hiervoor 
op stichtende wijze vorm geven: er moet 
een kruisbeeld langs de weg komen. 
Voor dit doel werd Zondag j.l. een al
lerzotste voetbalwedstrijd gespeeld, die 
- let op! - ruim driehonderd gulden
in het laatje bracht. * Hoe verknocht
velen aan het Boxtels kwartiertje zijn, is 
deze week -weer eens gebleken, toen een 
concertuitvoering herhaaldelijk gestoord 
werd door laatkomers. Te laat komen îs 
:zeker geen voorschrift van Madame 
Etiquette en allerminst een uiting van 
stiptheid. * Moeten we nu ook nog 
spreken over het te laat komen in de 
H. Mis? Laten we het nog eens pro
beren! 

NIEUWE KOFFIEBON 
Het bedrijfschap voor Granen, Zaden 
en Peulvruchten te 's Gravenhage, heeft 
bon 505 Algemeen aangewezen voor het 
kopen van 125 gram koffie. Deze bon 
kan met ingang van Vrijdag 8 Juni 1951 
worden gebruikt en blijft geldig voor 
het kopen van koffie bij de detaillist tot 
en met 23 Juni 1951. 
Het rantsoen moet dienen voor zes 
weken. De eerstvolgende bonaanwijzing 
zal op 19 Juli 1951 plaats hebben. 

BROEKENWEEK 
tegen ongelooflijk lage prijzen is in volle gang l Il 

DE SPECIALE 

ATTRACTIEVE-ETALAGE 
toont U slechts een greep uit onze 

ENORME SORTERING 

Profiteert van deze unieke gelegenheid en . . . . bovendien 
ook nog van de 

10°/o KORTING 
welke w1J 

IN CONTANTEN 

terugbetalen van het bestede bedrag. 

F. J. WITTEVEEN 
BOXTEL 

Rechterstraat 18 Telef. 463 



·Parochie==Agenda
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

4e Zondag na Pinksteren. 
10 Juni 1951. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Half 7 gel. H. Mis voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der parochie; kwart 
voor 8 gel. ·H. Mis v. Wilhelmina v. d. 
Anker-Brands vanwege haar :foons uit 
Nieuw-Zeeland; z.a. gel. H. Mis voor 
Wilhelmus Traa; om 9 uur gel. H. Mis 
voor de overleden leden der Katholieke 
Arbèidersvrouwenorganisatie; om half 
11 de Hoogmis gef. gez. jrgt. voor 
Philibertus Bosch. 
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 Mariagarde in de kapel 
op Duinendaal. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Woensdag is het de feestdag van de H. 
Antonius van Padua. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
A.s. Donderdag kwart voor 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.
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Hendrica van Laarhoven, vanwege
de Broederschap van het H. Bloed; half
8 gef. gel. jrgt. voor Theodorus van de
Sande; z.a. gel. H. Mis ter ere van het
H. Hart; half 9 gel. H. Mis voor Ger
truda v. d. Schoot-v. d. Heyden. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel.. H. Mis 
voor Hendrica v. d. Loo-v. Oirschot 
vanwege de Broederschap van het H. 
Bloed; half 8 gef. gel. jrgt. voor Catha
rina v. d. Sande-v. d. Griendt de hsvr.; 
z.a. gel. H. Mis voor Jo Bergmans in ln
donesie overleden; half 9 gel. H. Mis
voor Hendrica v. Laarhoven als lid en
weldoenster der Mariacongregatie.
WOENSDAG: Feest v. d. H. Antonius
van Padua: kwart voor 7 gel. jrgt. voor
Leonardus v. Oers; half 8 gef. gel. jrgt.
voor Adriana v. d. Sande-Karssemakers;
z.a. gel. H, Mis voor Wilhelmina Schel
lekens-v. d. Ven; half 9 gel. H. Mis ter
ere van het H. Hart.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Jacobus de Pijper; half 8 gef.
gel. jrgt. voor Antonia Verhoeven; z.a.
gel. H. Mis voor Martinus Giesbers;
half 9 gel. H. Mis voor een bizondere
intentie. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Johannes Jac. van Kempen; half 8
gel. jrgt. voor Maria Anna v. Eyndho
ven-Schellen; half 9 gez. jrgt. voor
Anna Maria v. Oirschot-Scheepens; z.a.
gel. H. Mis v. Marinus v. d. Meijden,
Martina Hensen.
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Adrianus Schepens; half 8 gel. H.
Mis voor Johanna Theuwkens-v. Dijk;
z.a. gel. H. Mis voor Hendrica v. Laar
hoven; half 9 gel. H. Mis voor een bij
zondere intentie. 
Hedenmiddag gelegenheid om te biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 uur 
tot half 8. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 

· wensen te ontvangen:
Marinus Adrianus van Beurden, geb. en 
won. in deze parochie en Adriana Ber
tina Johanna van Huygevoort, geb. te
Tilburg (Heike) en won. te Tilburg
(Hoefstraat), waarvan heden de 1ste af
kondiging geschiedt.
Henricus Jacobus Heerkens, geb. en 
won. in deze parochie en Barbara Maria
Mestrom, geb. te Maasbracht en won.
in deze parochie, waarvan heden de 2de
afkondiging geschiedt.
-Petrus Smits, geb. in de par. van het
H. Hart en won. in de par. van St. Pe
trus en Martha Josephina Johanna van
der Meijden, geb. in Boxtel en won. in
Best, waarvan 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. 
Vierde Zondag na Pinksteren. 

GOUDEN HERDENKINGSDAG 
VAN DE KERKWIJDING. 
De HH. Missen zijn op deze dag: in de 
kerk om 6, 7, 8, 9 en om to uur Solem
nele Hoogmis, waarop aansluit de H. 
Sacramentsprocessie. Voor de plaatsen 
in de kerk tijdens deze solemnele Hoog. 
mis volge men de aanwijzingen der or
de-commissarissen en voor de processie 
leze men aandachtig het feest-pro
gramma. 
Bidt en zingt allen mee. Denkt er dus 
aan een parochie-bundel mee te brengen. 
In de Burcht-Kapel zijn de HH. Missen 
om 7, 8 en 9 uur. De eerste schaal gaat 
voor de Kerk, de tweede voor de bij
zondere noden. 
Mogen zoveel mogelijk parochianen op 
deze Zondag de H. Communie ontvan
gen voor de intentie waarvoor èe HH. 
Missen worden opgedra;:wn : 
God te danken voor ailt, weldaden in 
de afgelopen vijftig jaar ontvangen. 
Vanmiddag is de meuwe Sr. Anpela
school voor de ouders - niet voor de 
kinderen - te bezichtigen V«n half vijf 
tot half zeven. V,mavond is het GEEN 
Lof. 
DINSDAG: Dag voor <le jeugd. Om 
half negen pl. gez. H. Mis gezongen 
door de kinderen. On<lcr de H. Mis 
Algemene H. Communie. 
VRIJDAG: Om zeven uur PLECHTIGE 
REQUIEM-MIS voor de zielcrust onzer 

,overleden parochianen en zielzorgers in 
ons midden gestorven. 
A.S. ZONDAG DE HOOGTIJDAG 
VAN ONS GOUDEN FEEST. 
De HH. Missen zijn in de kerk om 6, 
7, 8, 9 en 10 uur. In de Burcht-Kapel 
om 7, 8 en 9 uur. 
Alle mirochianen worden verzocht des 
morgens· de H. Communie te ontvangen. 
Om 10 nnr clr,.,,_ot cl,- Onnerherder van 

ons Bisdom, Mgr. W. Mutsaerts, de 
pOntificale Hoogmis op. 
De gepachte banken en stoelen blijven 
voor degenen die ze gepacht hebben, 
totdat om 10 uur het gebruikelijke teken 
met de bel is gegeven. De plaatsen die 
dan niet bezet zijn kunnen door de 
eerstkomenden worden ingenomen en 
de pachters hebben geen recht meer op" 
deze plaats. Dit geldt van vandaag af 
aan voor alle diensten op alle Zon- en 
feestdagen. 
ZONDAG: GOUDEN FEEST: In de 
kerk: 6 uur 1. d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochianen en 
om God dank te zeggen voor . alle wel
daden in de afgelopen 50 jaar ontvan
gen; 7 uur 1. d. om God dank te zeggen 
voor alle weldaden in de afgelopen vijf
tig jaar ontvangen; 8 uur 1. d. voor 
overleden moeder; 9 uur 1. d. zoals om 
8 uur; 10 uur Hoogmis zoals om 8 uur. 
In de Wijk-kapel de BURCHT: 7 uur: 
zoals in de kerk 8 uur; 8 uur zoals in 
de kerk om. 8 uur; 9 uur zoals in de 
kerk om 8 uur. 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor overleden 
familie; zijaltaar 1. j. voor Antoon v. 
Hees en Adriana v. d. Wetering z.e.; 
kwart voor 8 1. j. voor Hendrica van 
Nunen; half 9 1. d. voor Petronella v. 
Oers; half to pl. gez. dienst uit dank
baarheid bij gelegenheid van zilveren 
bruiloft. 
DINSDAG: om 7 uur I. d. voor Hen
riëtte Strijbosch; kwart voor 8 1. d. ter 
ere van 0. L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand en de H. Gerardus; zijaltaar 1. 
d. voor Maria Kurvers-v. Nistelrooij;
half 9 pl. gez. KINDERMIS uit dank
baarheid. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Johan
nes van Schijndel en Johanna Zwanen
burg z.e.; kwart voor 8 1. d. voor Wil
librord v. Zeeland; zijaltaar 1. d. voor 
Petrus v. Oosterhout en Cornelis de 
zoon; half 9 1. d. voor Francisca Don
kers-v. Krieken. 
DONDERDAG: 7 uur 1. m. voor Anna 
Cornelia v. Wijk-Thijssen; kwart voor 
8 1. d. voor Sjefke Schellekens v. w. de 
Franciscusschool; • zijaltaar 1. d. voor Jo
hannes Brands in de Parochie van St. 
Theresia overleden; half 9 1. j.' voor Pe
tronella Boumans-v. Dijk. 
VRIJDAG: 7 uur SOLEMNELE RE
QUIEM-MIS voor alle overleden pa
rochianen en zielzorgers in ons midden 
gestorven; kwart voor 8 1. j. voor Jan 
Raaijmakers v. w. de kinderen; zijaltaar 
1. m. voor Adrianus v. d. Sande; half 9
1. m. voor TI1eodora Bekkers-Heesemans.
ZATERDAG: 7 uur 1. m. voor Maria v.
Esch-v. Dijk; kwart voor 8 1. j. voor
Johannes Bekkers; half 9 1. m. voor
Gerdina Scheepens-Smeekens.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
4e Zondag na Pinksteren. 
10 Juni 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ma
ria Groenendaal. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Dina 
Groenen daal.. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
Groenendaal. 
WOENSDAG: half 8 Margaretha Groe
nendaal; om 9 uur gez. huwelijksmis. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Schellekens. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmina 
hsvr. van Petrus Schellekens. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia 
hsvr. van Petrus Sè:hellekens. 

Deze week zullen geschieden: 
Donderdag H. Mis voor Joannes v. d. 
Linden te St. Michiels-Gestel overle
den. Vrijdag H. Mis voor Henrica v. 
Laarhoven te Boxtel overleden. Zater
dag mndst. voor Wilhelmina Olyslagers. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
4e Zondag na Pinksteren. 
10 Juni 1951. 

De H. Missen zijn om 7 uur voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie. Om half 9 voor Wilhelmus 
van Roosmalen als overleden lid van 
de R.K. Bond van Spoor- en Tramweg
personeel St. Raphaël; om 10 uur de 
hoogmis als gez. jrgt. voor Cornelia de 
Groot-van Roosmalen. 
De eerste schaal is voor de eigen ketk 
en de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Na de hoogmis vergadering van Vincen
tius in Orion. 
Des middags om half 3 Lof; na het Lof 
wordt gezongen lied Nr. 34. 

De H. Missen gedurende de week: 
MAANDAG: om half 8 jrgt. voor Hu
berdina Leijten-Schellekens. Des avonds 
om 8 uur vergadering van leden der 
KA. en het bestuur van het Zangkoor 
in Orion. 
DINSDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie (H). Des· avonds om 8 uur ver
gadering van Elisabeth in de Pastorie. 
WOENSDAG 13 Juni: feestdag van de 
H. Antonius van Padua: dag waarop
vóór 25 jaar deze parochie officiëel
werd opgericht: wij zullen dat zilveren
jubilé rond 30 Juni feestelijk herdenken,
als wanneer het 25 jaar geleden is, dat
in onze kerk het Eerste H. Misoffer
werd opgedragen.
Om half 8 H. Mis voor Johannes Maas;
en om 8 uur tot intentie van de leden
van de Godvruchtige Vereniging ter
ere van de H. Theresia.
DONDERDAG: half 8 voor Johanna
Renders-van de Moosdijk.
VRIJDAG: om half 8 tot zekere inten
tie (E).
ZATERDAG: om half 8 voor TI1eodora
Bekkers-Hezemans, vanwege de Broe
derschap van 0. L. Vr. in 't Zand. Des
middags gelegenheid tot biechten van 6
tot 7 uur.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

4e Zondag na Pinksteren. 
10 Juni 1951. 

ZONDAG: half 7 1. j. voor Helena en 
Johanna Adriaan v. d. Sande; 8 uur 1. j. 
voor Joh. Paulus Koppens en Anna 
Maria de hsvr., 10 uur de hoogmis tot 

welzijn der parochie; 3 uur Lof, daarna 
jongenscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mis voor de 
Edelachtb. Heer Jacq. v. Hellenberg
Hubar te Hilversum overleden; half 8 
1. mndst. voor Marinus Kuppens; 8 uur
1. mndst. voor Arnoldus Bressers.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor de
ZeerEerw. Heer Theod. v. d. Laar; half
8 1. mndst. voor Adr. v. d. Velden; 8
uur 1. mndst. voor Cornelia Traa.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Joh. Oerlemans; half 8 1. mndsr voor
Barbara Joh. Heykants; 8 uur 1. mndst.
voor Petronella Frans Vingerhoets.
DONDERDAG: 7 uur 1. mndst. voor
Wilhelmus Hermes; 8 uur 1. mndst. voor
Jan v. d. Berk; 9 uur z. huweliijksmis.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Wilh.
Witlox; half 8 1. mndst. voor Maria·
Adr. v. Dijk; 8 uur 1. mndst. voor En
gelb. v. d. Velden.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Hendr. Quinten; half 8 1. mndst. voor
Maria Hendr. Putmans; 8 uur 1. j. voor
Egidius v. d. Loo en Johanna de hsvr"
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur 1. mndst. voor Corn.
Putmans; tó uur z. j. voor August. Lo
dewijks en Maria de hsvr.

In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Hendr. Quin
ten v. w. de Kleinkinderen. Dinsdag 7 
uur 1. m. voor Engelb. v. d. Velden v.w. 
de Boerenleenb. Woensdag en Donder
dag 7 uur 1. m. voor Jan v. d. Biggelaar
v. Mensvoori:. Vrijdag 7 uur 1. m. voor 
Frans Quinten als over!. lid: Roermond. 
Zaterdag 7 uur 1. m. voor Jan v. d. Hey-

SPORT-NIEUWS 

Internationale Motorwedstrijd 
WEDEROM BRULLEN DE MOTOREN 

TE SCHIJNDEL. 
De grote dag, 10 Juni, begint te nade
ren; de datum van de grote Holland
België Motorterreinwedstrijden, welke 
te Schijndel georganiseerd worden. 
Een 60-tal inschrijvingen zijn reeds bij 
de organisatoren binnengekomen, waar
onder tenminste inschrijvingen van een 
tiental Belgische renners van de Inter
nationale klasse, die met onze eigen Ne
derlandse renners zullen strijden voor 
de overwinning. Het belooft een zware 
wedstrijd te worden! Het toch al zware 
terrein heeft men zodanig weten in te 
richten dat de renners voor een schier 
onmogelijke taak gesteld worden. 
Bij de internationale klasse treffen we 
o.a. aan Baudoin, de kampioen van onze
provincie Noord-Brabant, Henny Riet
man, de kampioen van Nederland, Joop
Heukelom, G. Jonkers, Vierdag en Mey
nen, en vele andere renners die hun
sporen zowel in Nederland als in het
buitenland verdiend hebben. Bij de Bel
gische renners treffen wij o.a. de vol
gende namen aan: Karel Dom, Bert
Verhaegen, Albert van Hove (geplaatst
in de volgorde van de uitslagen om de
Belgische Nationale Kampioenschappen),
Leon Liekens, welke zich in een zeer
sterk internationaal veld op Zondag j.l.
te Markelo als tweede plaatste, Martin
Hermans, Jean Rijken, Verbain Fiten, -
Jos Verlinden en vele anderen. Zonder
afbreuk te doen aan onze eigen Neder
landse renners, menen wij goed te doen
de namen dezer Belgische renners te
vermelden, omdat deze alhier nog niet
zo bekend zijn. Dit is immers eerst de
tweede internationale wedstrijd in Ne
derland, waarin men kan bogen op een
sterke buitenlandse deelname.
Van de zijde der politie-autoriteiten
werd ons nog verzocht speciaal te ver
melden dat hun aanwijzingen stipt en 
onmiddellijk opgevolgd dienen te wor
den. Dit is van zeer groot belang voor

• een vlotte verkeersregeling.

K.S.V. "O.D.C."
O.D.C.-T.O.P. 2-2
O.J.C. - O.D.C. 5-1
Internos 2 - O.D.C. 2 6 -2

Ten bate van het Gouden Jubileum van 
de H. Hart-parochie speelde O.D.C. 
Zaterdag een fraaie wedstrijd tegen de 
sterke 2e klasser T.O.fl. uit Oss. T.O.P. 
was in het veld iets sterker, maar trof 
de O.D.C.-verdediging in buitengewone 
vorm. Bovendien was het schieten van 
de Ossenaren niet hun sterkste zijde. 
O.D.C. nam kort voor de rust de lei
ding, doch T.O.P. maakte spoedig ge
lijk. In de tweede helft doelpuntte elk
der partijen nog eenmaal, zodat het ein
de kwam met gelijke stand.
Tegen O.JC. konden de O.D.C.-ers het
Zondagmiddag niet bolwerken. O.JC.
dat vocht voor haar laatste kans, slaag
de volkomen. Lang bleef de strijd een
open vraag wie uiteindelijk zou winnen,
want diep in de tweede helft was de
stand nog steeds 1-0. Toen deed de
vermoeidheid bij de O.D.C.ers zich gel
den en kon O.JC. er 5-1 van maken.
Het typische van het geval is, dat ODC
zowel de eerste als de laatste wedstrijd
tegen O.JC. heeft gespeeld en beide
verloren.
Het tweede elftal leed, tegen de ver
wachting in, in Etten een grote neder
laag"
A.s. Zaterdag speelt O.D.C. in Breda
tegen Hero, en daarmee is het lied uit.
Van 15 Juni tot 15 Augustus is het sei
zoen gesloten en tevens de tijd aange
broken dat men zich kan voorbereiden 
op de ronde 1951-1952. 

0.D.C.-Junioren.
Het A-elftal beantwoordde volledig aan 
de hooggestelde verwachtingen en plaat
ste zich op het jeugdtournooi van R.B.C. 
te Roosendaal in de finale. Het dappere 
ploegje maakt dus Zondag nog eens 'n 
uitstapje naar Roosendaal en zal daar in 
Longa, De Baronie en Rood Wit ernsti
ge mededingers naar de eerste prijs vin
den. Oan onze jongens weer veel succes. 
De rest van het programma luidt: 
Zaterdag: 
3 uur: Wilhelmina 16-O.D.C. 12 
3 uur: B.V.V. 15-O.D.C. to 
5 uur: Concordia 6-O.D.C. 5 

den als overl. lid. H. Cunera. Zondag 7 
uur 1. m. voor Jan Sanders v.w. de 
Kaartclub. . , . 
30e voor de Edelachtb. Heer Jacq. v. 
Hellenberg Hubar, te Hilversum over!. 
Gedoopt: Laurentia Johanna- Maria 
dochter van Jos. Quinten-Vorstenbosch. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
4e Zondag na Pi�ksteren. 
10 Juni 1951. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje, na het Lof • een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
5de, 6de en 7de leerjaar komen bieèh
ten; Woensdag onder de H. Mis van· 7 
uur zullen ze gezamenlijk communi-
ceren. 
In de loop van deze week .zal het kerke
geld worden opgehaald. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 jrgt. 
voor Albertus van Gemert; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Corne
lis Martinus van den Broek te Haaren 
overleden; 8 uur H. Mis voor Eduard 
Schaffer te Boxtel over!. 

• 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Albertus 
van Gemert; 8 uur H. Mis voor Corne
lis Mart. v. d. Broek te Haaren over!. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Hen
ricus Dieden te Boxtel overleden; 8 uur 
H. Mis voor overledene (V).
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor Hen-

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Twee wedstrijden - twee overwinningen. 
Boxtel kwam tijdens het voorbije week
end liefst twee maal in het veld en dit 
was natuurlijk duidelijk merkbaar aan 
het niveau, waarop dit "zomer-voetbaF' 
zich bewoog. 
In de vriendschappelijke ontmoeting met 
Oisterwijk mag men Boxtel Zaterdag 
wellicht niet in zijn productiefste vorm 
hebben aangetroffen, de wedstrijd was 
voor de roodwitters toch een nuttige 
oefening, die tenslotte nog resulteerde 
in een 2-1 zege. 
De ontmoeting met St. Michiels-Gestel 
was van een tammer k11rakter, al gold 
dit dan het sluitstuk van de competitie. 
Het waren dit keer de verdedigingen 
van beide ploegen, die er voor zorgden 
dat het spelpeil nog juist met een vol
doende kon worden gequalificeerd, on
danks het improductieve voetbal van de 
te mat spelende Boxtel-aanval en het 
amechtige Gestelse quintet. Even voor 
het einde wist Boxtel toch nog munt te 
slaan uit een korte opleving bij de voor- -
hoede en met een uitstekend doelpunt de 
overwinning aan zich te houden. 
Hierdoor hebben de roodwitters zich 
met 25 punten een eervolle derde plaats 
in de eindstand van deze competitie toe
geëigend. Een resultaat, dat voor ons 
een belofte inhoudt . . . . . .  

De stand: 
Baardwijk 
Bladella 
Boxtel 
Schijndel 
O.D.C.
Oss 

20-29
20-28
20-25
20-22
20-20
20-20

W.S.C. 
O.JC.
St. M. G.
Best V.
Mulo

---�1-9 
20-16
20-15
20-13
20-13

A.s. Zondag zal "Boxtel" waarschijnlijk
opnieuw tegen St. Michiels-Gestel in het
krijt treden. Dan echter voor de halve
finale in het voetbal-tournooi van de
vereniging Rhode. We mogen van de
roodwitters verwachten dat zij deze hin
dernis zonder verlies zullen nemen om
straks een gooi te doen naar de 1ste
prijs.

-o-

Naar we vernemen is de R.K.S.V. ,,Box
tel" voornemens om in samenwerking 
met de verkennerij uit de St. Petrus
parochie van volgende week Vrijdag 15 
tot en met Maandag 18 Juni een fancy
fair te houden in het St. Paulus-Jeugd
huis, telkens gedurende de avonduren. 
Zaterdag en Zondag zal de fancy-fair 
bovendien 's middags draaien. 

EINDE ZILVEREN JUBILEUM
CONCOURS "De GR. POMERANS". 
Zondag 3 Juni j.1. eindigde het Jubileum
concours van de Biljartclub "De Groene 
Pomerans", gevestigd in Café J. van 
Trigt. De uitslag der Corpswedstrijden 
is als volgt: 
Ie pr. Amateur, 42 p., 2e pr. Eureka, 40 
p., 3e pr. '.t Hoekje, 35 p. 
Uitslag persoonHjke wedstrijden: te pr. 
J. Meulendijk, 33 p., 2e pr. H. Meulen
dijk 28 p., 3e pr. H. Hobbelen 26 p.
Uitslag gelukswedstrijden: te pr. G.
Vorstenbosch, 2e pr. L. v. d. Heuvel,
3e pr. H. Mc.1.dendijk.

SELECTIEWEDSTRIJD 
HANDBOOGSCHIETEN. 
A.s. Zondag zal op verschillende banen
in Nederland de centrale zifting plaats
vinden tussen de honderd beste schut
ters van de Nederlandse Bond van
Handboogschutterijen, uit welke hon
derd de vijf-en-twintig landen-teamschut
ters zullen worden gekozen. Ook op de
banen van de Boxtelse Handboogschut
terij l'Union zal Zondagmiddag een
selectiewedstrijd worden gehouden,
waaraan ook onze plaatsgenoot en Ne
derlands kampioen, de heer H. de
Koning zal deelnemen. De wedstrijd
vangt aan om 3 uur n.m. en iedere be
langstellende is welkom bij l'Union, die
haar banen achter café Jos. v. d. Mey
den in de Spoorstraat heeft liggen.
WEDSTRIJD POLITIEHONDEN. 
Op Zondag 10 Juni zal achter Café "De 
Nieuwe Ketting" een wedstrijd plaats 
vinden voor politiehonden, georgani
seerd door de Politiehondenvereniging 
"Wacht U voor de hond", gevestigd bij 
P. v. d. Meijden.
Deze wedstrijd zal de Zondag daarop
volgend, 17 Juni, worden voortgezet, ge
zien het grote aantal deelnemende hon
den, dat werd opgegeven.
Er zijn verschillende mooie prijzen be
schikbaar gesteld. De te prijs is 'n

dricus van den Langen berg; 8 • uur H. 
Mis voor Mej. Maria Emerentia Banens. 
VRIJDAG: 7. uur H. Mis voor Antonia 
Wilhelmina. van Rulo; 8 uur jrgt. voor 
Cornelis van der Heyden. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor -Anna 
Maria van der Heyden-v. d. Meyden; 
8 uur H. Mis voor Wilhelmina Konings-
v. d. 4ar. , , .• , 
Elders: H. Mis- voor Gerardus· Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. . ( , 

Missienaaikring Esch: 
Opgeha�ld op de ' bruiloft va�- G'. Ko
nings-v. d. Pas f 15,16. 

ST. CHARLES, HAL,BOXTEL. 
Zondag 10 Juni. Vierde· Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. • . . • • 
Deze week Donderdag en Zaterdàg oin • 
8 uur Lof. • • 
ZONDAG om 7 uur H. Mis· VOO; Jo
hannes Ed,uardus Schaffer; om half 9 
voor Hans Janssen; om 10 uur voor 
Johannes Eduardus Schaffer vanwege de 
buurtschap Hal. 
DE GEHELE WEEK is de H. Mis van 
7 uur voor Johànnes Eduardus Schaffèr 
en bovendien MAANDAG. om half 8 
vanwege de broederschap van het H. 
Bloed en DINSDAG om half 8 vanwege 
de broederschap .van St. Willibrordus. 
DONDERDAG: om half 8 jaargetijde 
voor Johannes van den Biggelaar. 
VRIJDAG: om half 8 jaargetijde voor 
Wilhelmina van Tongeren-Donkers. 

beker, de 2e een zilveren standaard-me
daille en verder vele huishoudelijke ar
tikelen. 
De beste honden van Brabant zullen aan 
deze wedstrijd deelnemen. Men ver
wacht dan ook veel belangstelling. • " 
De donateurs en donatrices worden:. ver
zocht de wedstrijd met hun tegenwoor
digheid te vereren. 

GESLAAGDE 
POLITIEHONDENWEDSTRIJD. 
Begunstigd door fraai zomerweer hield 
de Boxtelse Politiehondenverenrging 
"De Wacht in het veld" Zondag j:I. een 
wedstrijd, die door het uitste!<ende werk 
van dresseurs en honden zeer geslaagd 
mag worden genoemd. De belangstel.
lenden, die voor deze mooie sport een • 
trip naar de z.g. ,,Bunder" op de Lan
genberg of het wedstrijdterrein achter 
café v. d. Aker gemaakt hadden, hebben 
dan ook kunnen genieten van uitne
mende staaltjes politiehondenwerk. 
De Gebrs. v. d. Langenberg, die als 
keurmeesters fungeerden, konden de vol
gende prijzen toekennen: 
Klasse A: 1. C. Baardmans 287,5 pt., 
2. J. v. Eyck 268,5 pt., 3. Th. Robben
251 pt., 4. G. Lauwerensen 239 pt., 5.
A. v. Dijk 228,5 pt., 6. H. Habrakeh
221 pt. 
Klasse B: 1 A. Steenbakkers_ 2()5 ,�. pt., 
2. J. v. d. Donk 179,5 pt. • -
Extra .prijzen werclèn 1�egelcend áári _x:---q_.., 

• Steenbakkers (voor voorbr.); aan Ç.
Baardmans (in Afd. 1) en aan J. v. Eyck
( voor inanwerk).

• 

' . 

HENGEL WEDSTRIJD TE BOXTEL. :
Ten bate van het Mgr. Mutsaersoord.
Op Zondag 24 Juni zal de zoetwatervis
in Boxtel het moeten bezuren, want op
die -datum zullen uit alle delen van het
land hengelaars naar Boxtel komen om
deel te nemen aan een hengelwedstrijd
ten bate van het Mgr. Mutsaersoord te
Venlo, een liefdadige instelling van- het
Nederlandse R.K. Spoorwegpersoneel.
Men kan zich voor deze wedstrijd, die
's middags om 2 uur aanvangt, laten in
schrijven bij P. Mulders, Parallelweg
Noord 4, Boxtel.
Er zijn voor de winnaars prachtige prij
zen uitgeloofd.

OPRICHTING WIELER
SUPPORTERSVERENIGING.
Dezer dagen werd in de zaal van Joh.
van Run een vergadering gehouden tot
oprichting van een supportersvereniging
voor de Boxtelse amateur-wielrenners.
Er werd bereids een bestuur gekozen
voor deze vereniging, die genoemd werd
B(oxtelse) S(upporters) V(ereniging),
terwijl de contributie bepaald werd op
10 et. per week.
We willen in verband met deze oprich
ting nog vermelden, dat onze plaatsge
noot H. Bekers a.s. Zondag - als ama
teur - reeds mee rijdt in de Ronde van
Den Bosch.

Missie= Thµ.isfront 
Bij de uitvaart van Hendrina v. d. Loo
ll. Oirschot werd f 3,60 opgehaald voor 
de kapel van Stapelen. 
Voor hetzelfde doel werd op de bruiloft 
van Jac. Venbrux-v. d. Sloot f 21,56 op
gehaald. 

-,-0-
0pgehaald voor de Missienaaikring 
,,Miad" op de bruiloft van Bergman
Schalkx f 3,28. 

-o-

Op de zilveren bruiloft van A. v. d. 
Boer-v. d. Pas opgehaald door Truusje 
van Dijk voor Broeder Seraphicus van 
den Heuvel f 14,-. 

-o-

Voor de missie van Pater Meulendijk 
• opgehaald op de bruiloft van J. Meulen
graaf-Geerts te Gemonde f 23,- en op
de bruiloft van Bert Schoenmakers-v. d.
Pas, Boxtel f 22,50.

,._o-
Bij de uitvaart van de heer Schafter,
opgehaald voor de missie der Witte Pa
ters f 19, 11.

-o-

Bij de uitvaart van Hendrikus Dieden
is f 4,33 opgehaald voor de weeshuizen
der Ursulinen op Java. Aan de weld�-
ners -onze hartelijke dank. i. 

Zusters UrsuUp1Jt.
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Gouden glans om H. Hartkerk
Prachtige Feestgaven. 

Waar de HoogEerw. Heer Deken Ign. 
Broekman op d� avond van het goa
den parochiefeest, getroffen door het 
spontane medeleven van de Boxtelse 
gemeenschap in het algemeen en zijn 
parochianen in het bijzonder, moest 
erkennen, dat· de taal niet rijk genoeg 
was om het jublleam in wezenlijke 
waarde te schilderen, daar moet het 
vandaag ook óns van het hart, dat 
we niet bij machte zijn om de her
denking tot in de kern te ontleden. 
We zullen ons daarom moeten bepa
len tot het aiterlijke feestvertoon, dat 
slechts de omlijsting vormt van het 
geheel, zij het dan weliswaar een bij
zonder schone omlijsting. 

KERKELIJKE VIERING. 

Uiteraard lag het hoogtepunt der vie
ring van de eerste hoogtijdag in de pa
rochiekerk, waar de mensen al vroeg 
tot de H. Tafel gingen voor een intie
me dankzegging tot God, die Zijn volk 
op deze plaats al 50 jaar ontvangen en 
gevoed heeft met Zijn genade en liefde. 
Zo ingetogen God Zijn kinderen aan
trof in de vroegmissen, zo jubelend trof 
Hij ze aan in de Pontificale Hoogmis -
gecelebreerd door Pastoor H. Eras uit 
Vught, Heerneef van de pastoor-stichter 
- waarbij de mooie H. Hartkerk vol
raakte van de orgelaccoorden, de koor
zang en de devote gebeden van de ge
lovigen: één machtige dankhymne.
Onmiddellijk na deze H. Mis trok de 
jaarlijkse H. Sacramentsprocessie naar 
wijkkapel De Burcht, waar een rustaltaar 
was opgesteld. Hoeveel schoons er in 
deze omgang ook te vinden was, in 
wezen bleef het simpel en goed een pa
rochie, die Ons Heer begeleidde naar 
het Godshuis, dat nog niet zo lang ge
leden te Zijner ere werd opgetrokken. 
Daar stroomde nu het volk samen om te 
luister.en naar de woorden van kapelaan 
V.errijdt, die de menigte onderhield
e..vèr het- scheppinRSr,lan en- de roi; • die
Breukelen, zowel met zijn goede als :i:ijn
slechte elementen, daarin had vervuld. 
Hij dwong de mensen te schouwen in de
gouden reeks van jaren, waarin zij hun 
verdiensten en slechtigheden geborgen
wisten, doch spoorde hen vooral aan tot
dankbaarheid, niet alleen tijdens de
jubileumdagen maar vooral in de inner
lijke godsdienstbeleving dag in dag uit.
Hierna ging de processie, weer door de
bevlagde straten en langs de huizen
vanwaar Onze Lieve Heer tussen
brandende kaarsen neerzag op Zijn hul
digende kinderen, terug naar de paro
chiekerk van het H. Hart, waar tot be
sluit van de luisterrijke kerkelijke plech
tigheden de zegen met het Allerheiligste
werd gegeven.

DRUKBEZOCHTE RECEPTIE. 

Op de buitengewoon drukbezochte 
receptie, die 's middags in De Ark werd 
gehouden, mocht Deken Broekman en 
het kerkbestuur alsmede de parochie
geestelijkheid de gelukwensen in ont
vangst nemen van parochianen vereni
gingsdeputaties en vele geestelijke en
wereldlijke autoriteiten, waarbij we als 
bijzonderheid vermelden, dat Burgemees
ter Drs. M. A. M. van Helvoort zijn 
felicitatie vergezeld liet gaan van de 
mededeling, dat de Raad van de gemeen
te Boxtel f 3000,- had gevoteerd als 
feestbijdrage in de kosten van de bouw 
der wijkkapel. 

SPOORSLAG TOT ZIELZORG. 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst die 
om half 8 's avonds in De Ark 'werd 
gehouden, bood de secretaris van het 
feestcomité, W. v. d. Broek, namens de 
ganse parochie, in de vorm van een oor
konde de gecollecteerde feestgave aan 
te weten ruim f 10.000,- welk bedra� 
besteed zal worden aan de verdere 
interieurverzorging van wijkkapel De 
Burcht, aan de afschildering van de pa
rochiekerk door de Boxtelse kunstschil
der Ninaber-Van Eyben en aan de ver
nieuwing van de verwarming en verlich
ting in de kerk. 
De eerste dopeling van de parochie, de 
Heer W. van Meersbergen, bood daar
na de prachtige gouden ciborie aan, 
welke vervaardigd was door de befaam
de edelsmeden Gebrs. Brom uit Utrecht 
en waarvan de motieven ontleend waren 
aan de Apocalypse en het Hooglied. Bij 
de aanbieding van dit geschenk, waar
voor door de parochianen reeds tijdens 
de oorlogsjaren f 5000,- alsmede een • 
hoeveelheid goud en zilver bijeenge
bracht waren, sprak de aanbieder nog 
de wens uit, dat de belofte welke op de 
ciborie te lezen was: ,,Zalig zij, die ge
roepen zijn tot het bruiloftsmaal van 
het Lam" voor eenieder in vervulling 
mocht gaan. 
Kennelijk onder de indruk van al dit 
schoons sprak Deken Broekman vervol
gens een gevoelig dankwoord, waarin 
hij uitdrukking gaf aan zijn erkentelijk
heid voor de sympathieke geste van de 

Gemeenteraad, maar vooral ook voor 
de enorme feestgave voor zijn kerken 
en de gouden ciborie, waarvan de ma
kers zelf getuigden, dat zij nog nimmer 
zulk een schitterende ciborie hadden 
vervaardigd. 
Vervolgens liet hij zijn gedachten nog • 
eens terug gaan naar de schone eucha
ristische hulde, die zijn parochianen 
's morgens gebracht hadden en wees er 
in dit verband op, dat de gelovige zijn 
beste momenten beleefde in de kerk, in 
zijn parochiekerk, de haard van het 
godsdienstige leven. 
De grote milddadigheid, die de paro
chianen bij dit feest ten toon gespreid 
hadden, zou voor de geestelijkheid een 
spoorslag zijn tot een nog intensere ziel
zorg, maar ook de noden van de pa
rochie zoals die in de afgelopen jaren 
aan het licht gekomen waren, zouden 
een prikkel vormen tot grotere zielen
ijver, beloofde herder Broekman, die er 
op wees, dat de schoonheid van de ge
vel nog niet altijd de hechtheid van een 
gebouw garandeerde. In de hoop, dat 
het gouden parochiejubileum volk en 
geestelijkheid nog dichter bijeen zou 
brengen, eindigde hij tenslotte zijn on
der doodse stilte beluisterde dankrede 
die gevolgd werd door de uitvoerin� 
van het "Te Deum" van Mgr. van 
Schayk, door de Boxtelse Orkest
vereniging. Kerkelijk Mannen- en Jon
genskoor en het Boxtels Gemengd Koor, 
onder algehele leiding van Cor Suys. 

GOUDEN VLAG GEHESEN. 

Na deze feeste)ijke bijeenkomst werd de 
speelplaats van de St. Franciscusschool 
"het trefpunt van geheel Brukelen voor 
een gezellige avond". Nadat Deken 
Broekman de gouden vlag gehesen had, 
ten teken dat de avondfestiviteiten een 
aanvang konden nemen, gaven fanfare 
St. Lambertus uit Gemonde, onder lei
ding van Jos. v. d. Braak, en de Zang
vereniging St. Petrus en St. Caecilia 
onder directie van Jac. Driessen, hu� 
avondconcert, waar jong en oud met ge
noegen naar kwamen luisteren. De weg 
naar het feestterrein, die men een fees
telijke verlichtinr. had _<1egeven, werd in 
de loop van deze week echter nog dik
wijls gegaan, want ook Maandag- en 
Dinsdagavond steeg er de gezelligheid 
ten top. Diezelfde dagen zorgden de 
Boxtelse toneelverenigingen voor een 
amusante avond in De Ark, terwijl de 

• leerlingen van het Missiehuis St. TI1ere
sia gedurende de volgende avonden de
opera "Joseph in Egypte" als feestge
schenk ten tonele voerden.
Dinsdag 12 Juni deelden speciaal de
kinderen in de feestelijkheden en beleef
den zij een programma dat hen nog lang
zal heugen.

FEESTELIJK SLUITSTUK.

A.s. Zondag, 17 Juni, zal de 2e Hoog
tijdag van het gouden parochiefeest
gevierd worden en op deze dag zal
Z. H. Exc. Mgr. W. Mutsaerts, Bis
schop van 's Hertogenbosch, met as
sistentie van de Boxtelse Geestelijk
heid en de Priesterstudenten van de
jubilerende parochie, een Pontificale
Hoogmis opdragen, waaronder Pastoor
H. Eras uit Vught een korte predica
tie zal houden. Het parochieel Zang
koor zal dan de nieuwe Missa Festiva
van Gretmaninoff uitvoeren.

Na een feestelijke bijeenkomst om half 
vier in tegenwoordigheid van de bis
schop zal om half zes een plechtige slot
zitting in De Ark plaats vinden, waarop 
de twee oud-kerkmeesters van de H. 
Hartparochie, Mr. Dr. Jos Eras uit Til
burg en H. Hendriks uit Vught een 
feestrede zullen houden. 's Avonds om 
8 uur zal het feestterrein voor de laat
ste maal geopend worden voor concer
ten door Boxtels Harmonie en de Gil
denbondsharmonie, waarna de gouden 
vlag voor goed gestreken zal worden. 

Gemeenteraadsvergadering 
PREMIELENING: EEN NOODKREET. 

Op de verleden week Vrijdag gehou
den openbare raadsvergadering -
met de gebruikelijke kortbondigheid 
afgewerkt - werd voor de "geplan
de" uitbreiding van de gemeente Box
tel een lijdensweg opengesteld, waar
van het einde voorlopig nog wel niet 
in het zicht zal komen. 
Maatregelen van ingrijpende aard 
werden op deze vergadering niet ge
nomen, uitgezonderd misschien de 
premielening groot f 300.000, - wel
ke men aan zal moeten gaan om de 
nodige middelen voor de woningbouw 
op Kalksheuvel te verkrijgen. 

Bij een chronologische weergave van het 
behandelde dienen we allereerst te ver
melden de wijziging van de plaatselijke 
bouwverordening overeenkomstig de 
desbetreffende bepalingen van de mo
del-bouwverordening voor Noord-Bra
bant. Zulks om goedkopere woning-

bouw te bevorderen, alsmede om een 
uniforme regeling te verkrijgen. 
Voorts werd besloten tot intrekking van 
de raadsbesluiten strekkende tot uit
gifte van grond in erfpacht aan de 
tandarts uit Eefde, J. W. de Pont, die 
elders in de gemeente reeds een pand 
heeft aangekocht. Dit besluit was voor 
het lid P. v. d. Meyden aanleiding om 
voor te stellen in de toekomst een 
waarborgsom van f 100,- te vragen bij
eventuële voornemens om op gemeen
tegrond te bouwen. Er werd bepaald, 
dat de waarborgsom bij het doorgaan 
van de koop zou worden terugbetaald, 
doch bij intrekking zou worden gehand
haafd ter bestrijding van de gemaakte 
onkosten. Nadat de Raad besloten had 
tot enkele formele wijzigingen in grond
en bouwtransacties, werd goedkeuring 
gehecht aan de voorgestelde verkoop 
van een perceel grond aan de Leenhof
laan, aan de heer Dr. P. G. Fohr te 
Boxtel. Tevens werd besloten om naast 
dit perceel en tegen de zelfde condities 
een strook grond te verkopen aan de 
Gebr. Schellekens te Schijndel. Nadat 
de Raad B. en W. gemachtigd had om 
het complex 12 woningwetwoningen aan 
de Pr. Hendrikstraat-Van Coothstraat 
te verhurea, werd het partieel uitbrei
dingsplan voor industrie-terrein vastge
steld, welk plan, volgens de voorzitter, 
door de laatste wijzigingen tot de juiste 
proporties was teruggebracht. 
Daar op de kapitaalmarkt geen gelden 
kunnen worden aangetrokken en de 
bouw van woningen en andere inves
teringen min of meer afhankelijk wor
den gemaakt van de daarvoor beschik
baar zijnde middelen, deden B. en W. 
het voorstel een openbare geldlening of 
premielening, groot f 300.000,- à 3 % 
met een looptijd van 30 jaar, aan te 
gaan. Om deze premielening te doen 
slagen, achtte de voorzitter vooral een 
juiste voorlichting van veel belang. 
Iedereen, die er aan deelneemt, kan er 
van verzekerd zijn, dat hij zijn geld 
leent tegen aantrekkelijke voorwaarden 
en dat hij bovendien een goed sociaal 
werk verricht, omdat de woningbouw er 

. mee gebaat is. 
Daar het door de laatste regeringsmaat
regelen nu eenmaal noodzakelijk ge
worden was een vaste dekking te .krij
gen voor de kapitaalsuitgaven, wilde 
niet de gehele uitbreiding aan banden 
gelegd worden, vroeg de voorz. behal
ve de goedkeuring van de Raad ook de 
grootst mogelijke behartiging bij het in 
werking stellen van de regeling. 
Nadat besloten was enkele vorderingen 
wegens gaslevering-en oninbaar te ver
klaren, werden enkele begrotingswijzi
gingen vastgesteld, die o.m. behelsden: 
het laten vervaardigen van een platte-

De "reducties" 
'N STAATJE ONDER KERKELIJKE 

LEIDING. 

In een der vorige artikelen over het 
wonderlijke land van Zuid-Amerika, ver
telden we U van het eigenaardige rijk 
der Inca's in Peru. De geschiedenis van 
Zuid-Amerika heeft nog zo'n bijzonder 
verschijnsel gehad: het van de overige 
wereld afgesloten staatje der Indianen 
van Paraguay. 
Overal waar de Spanjaarden en Portu
gezen doordrongen, brachten zij pries
ters mee. De eerste bedoeling hiervan 
was zielzorg uit te oefenen onder de 
kolonisten die practisch allen katholiek 
waren en een zielzorger bij zich wensten 
niet alleen tijdens de ontdekkingsreize� 
naar nog meer in de nederzettingen 
waar de kolonisten met hun families 
gingen wonen. 
Maar de missionarissen zelf richtten zich 
onmiddellijk ook op de bekering van de 
inlandse bevolking. In de meeste streken 
ging dat in het begin zeer langzaam, 
omdat de missionarissen over één kam 
geschoren werden met de kolonisten 
die niet zo'n beste reputatie genoten 
door hun uitbuiting, onderdrukking en 
vaak wrede behandeling van de inboor
lingen: de missionarissen werden een
voudig beschouwd als behorend bij de 
kolonisten. 
Het volk waar we het deze keer over 
willen hebben, is dat der Indianen die 
leefden op de grens van Brazilië en Ar
gentinië in het land dat nu Paraguay 
heet. Het was een laagstaand volk, on
ontwikkeld en lui. Zij leefden in groe
pen van 20 à 30 families. Verder had dit 
volk geen sociale binding en ook geeri 
bestuur. Ze woonden in primitieve hui
zen van palen met vlechtwerk en stro. 
Hierin woonden ze met een viertal fa
milies die samenleefden zonder enige af
scheiding. Ze waren bijgelovig en deden 
veel toverij; maar ze hielden wel enkele 
waarheden die een gunstige aansluiting 
gaven naar de katholieke leer, namenlijk 
het geloof in één God die Schepper is 
van alles en het geloof in de onsterfe
lijkheid van de ziel. 
Op het eind van de 16e eeuw behoorde 
het gebied van deze Indianen tot het 
Argentijnse bisdom Tucuman. De bis
schop hiervan, een Dominicaan, nodigde 
enkele Jezuïetenpaters van Peru uit om 
onder die Indianen te gaan werken. Dat 
ging direct snel. In 2 jaar tijds waren er 

grond der gemeente Boxtel ten behoe
ve van het vreemdelingen verkeer; uit
breiding van het crediet voor bestrating 
van de v. Salmstraat en de Mijlstraat; 
het geven van een bijdrage aan de R.K. 
Parochie van het H. Hart in de kosten 
van het bouwen der wijkkapel "De 
Burcht", groot f 3000,-; een crediet
verlening voor de aanschaffing van een 
50-tal geysertjes voor de gemeentewo
ningen en gemeente-ambtenaren; de
verzwaring van het gasbuizennet in de 
Van Salmstraat waar het industrieterrein
is geprojecteerd; ten slotte de uitbrei
ding van het waterleidings-buizennet 
naar Lennishcuvel voor zover een rede
lijke exploitatie er mogelijk is.
Bij de besprekingen aangaande deze 
wijzigingen, drongen de leden Oliemeu
len en De Visser aan om de te maken 
plattegrnnden van Boxtel aan de achter
zijde te benutten voor reclame om zo
doende enerzijds de kosten te drukken 
en anderzijds het Boxtelse zakenleven 
bekendheid te geven bij de vreemde
ling. 
De aanleg van waterleiding in Lennis
heuvel werd ook nu weer terdege be
sproken. Terwijl het lid Baayens ver
zocht de gestelde grens te verlengen 
om een uitgesloten aanvrager ook te 
kunnen gerieven, nam het lid De Laat 
de kans waar om nog eens aan te drin
gen op watervoorziening in een gedeel
te van de Nieuwstraat en Kleinderliemp
de. De voorzitter zei óók in déze wij
ken de toestanden te kennen, doch 
meende de aanleg van de waterleiding 
in Lennisheuvel te hebben moeten be
vorderen omdat aldaar de brandblusmid
delen te beperkt waren. 
In dit verband wees hij er ook op, da� 
de gemeentebedrijven binnen niet al te 
lange tijd toch tot tariefsverhoging zou
den moeten overgaan om de vernieu
wingskosten naar behoren te kunnen 
bestrijden. 
Ter illustratie van de gunstige plaatse
lijke tarieven duidde hii er nog op, dat 
de gastarieven in Boxtel op twee na de 
laagste in het land waren. 
Bij de rondvraag drong het lid P. v. d. 
Meyden aan op een tijdige zuivering 
der plaatselijke waterlopen. 
Op een desbetreffende informatie van 
het lid De Laat deelde de voorzitter 
mede, dat de totale vernieuwing van het 
zwembad dit jaar zijn beslag niet zou 
krijgen, omdat de Gedeputeerde Staten 
er hun goedkeuring aan onthielden, 
daar er geen vaste lening gesloten kon 
worden om de uitgaven te dekken. Daar
om zal dit jaar moeten worden volstaan 
met een provisorische reiniging, zeer tot 
de ontevredenheid van B. en W. 
Voorts wees het lid De Laat nog op de 

van Paraguay 
'n tienduizend gedoopte Indianen. Kort 
na 1600 kreeg deze missie een eigen 
kerkelijk bestuur. Overal werden familie
groepen van Indianen bekeerd en zo 
waren er in minder dan 50 jaar 48 ka
tholieke Indianendorpjes. Deze neder
zettingen hadden het in het begin heel 
kwaad, zowel van de kant van de niet
bekeerde Indianen, als van de kant der 
blanken. 26 van .deze katholieke neder
zettingen werden door hen verwoest en 
verbrand, terwiil de bevolking geroofd 
werd voor slavenwerk, ofschoon dit of
ficieel was verboden. 
De overgebleven dorpjes zochten steun 
bij elkaar en de verst afgelegen neder
zettingen verplaatsten hun hele dorp en 
zo kwamen alle katholieke groepjes 
dicht bij elkaar wonen en vormden on
der leiding van hun missionarissen een 
eigen afgesloten gemeenschap: het klei
ne Indianenstaatje, verzameling van be
keerde Indianendorpjes, de zogenaamde 
reducties of "toevluchtsoorden", 
De samenleving in deze dorpen was 
overal op dezelfde manier georganiseerd. 
Het centrale punt vormde de kerk, met 
ernaast de scholen, werkplaatsen, maga
zijnen en het tehuis voor de weduwen
en wezen. De Indianen woningen ston
den, enkele rijen dik, om een enorm 
groot dorpsplein. Langzamerhand werd 
ook het samenleven van meerdere fami
lies afgeschaft en zo het huwelijks- en 
gezinsleven hersteld. 
Iedere reductie had twee geestelijken 
die er op de eerste plaats het geestelijk 
gezag uitoefenden. Behalve deze twee 
kreeg er geen enkele blanke recht van 
wonen. De blanken konden er wel ko
men kopen en verkopen, maar geen 
enkele mocht er blijven. De Indianen 
erkenden het gezag van de koning van 
Spanje, en gaven aan dit land belasting 
en soldaten. Verder waren de reducties 
volledig vrij in hun binnenlands bestuur. 
Het bestuurscollege werd door keuze 
door stemgerechtigden gekozen. Eerst 
werd een lijst van candidaten samenge
steld, deze werd aan de paters ter goed
keuring voorgelegd, dan had de eigen
lijke verkiezing plaats door de stemge
rechtigden, waarna de lijst ter onder
tekening werd opgezonden naar de 
Spaanse gouverneur. 
De gekozenen werden met een kerke
lijke viering door de pater geïnstalleerd. 
Op 't dorpsplein ontvingen ze de tekens 

OMGEVING 

noodtoestand van de brug in Onrooi en 
op de bestrating in de Molenstraat, die 
voor verschillende bewoners van deze 
straat nare gevolgen dreigt mee te bren
gen, omdat het trottoirvlak soms hoger 
dan de drempels komt te liggen. Op 
deze aanmerkingen gaf de voorzitter 
ten antwoord, dat op vernieuwing van 
de bedoelde brug bij het Waterschap 
reeds was aangedrongen, terwijl bij de 
bestrating in de Molenstraat, zoveel als 
technisch mogelijk is, gelet zal worden 
op de verschillende woningsituaties. 
Het lid Oliemeulen bereed weer eens 
zijn oude stokpaardje: de Rechterstraat. 
In dit verband drong hij aan op een 
spoedige aanbesteding van de huizen
afbraak, waarop de voorzitter mededeel
de, dat de aanbesteding op handen was 
en gerust gezien mocht worden als een 
bewijs van de activiteit waarmee B. en 
W. ook de projecten in het centrum van
Boxtel hun _voltooiing willen geven.
Het lid Van Nistelrooy wees vervolgens 
op enkele ontsierende gevelreclames in 
het centrum van Boxtel en informeerde 
naar de bestemming van de vrije hoek
jes grond bij de Zwaanse brug, die, naar 
het antwoord van de voorzitter te be
oordelen, nog steeds een ere-plaatsje in 
de aandacht van B. en W. schenen te 
hebben. Terwijl het ene gedeelte eigen
dom blijft van de firma De Gruyter, zal 
het andere binnen niet al te lange tijd 
verhard worden, terwijl onder de oude 
boom een rustbank zal worden geplaatst. 
Het lid P. v. d. Sande vroeg om bemid
deling van B. en W. bij de moeilijkhe
den, die enkele boeren hadden onder
vonden met de electrische weideafras
teringen, die in hun vertakkingen over 
de verharde wegen geleid waren. De 
voorzitter kon echter slechts adviezen 
geven in deze particuliere aangelegen
heid. Nadat het lid Baayens op zijn in
formatie naar de mogelijkheid van een 
eventuële verwijding van het kruispunt 
nabij de Zwaanse Brug vernomen had, 
dat zulks in strijd was met de moderne 
verkeersvoorschriften, sloot het lid G. 
v. d. Meyden de reeks wenken met het
verzoek om in de Clarissenstraat een .
tweetal nieuwe verkeersborden met de
waarschuwing "kinderen" te plaatsen,.
waaraan zal worden voldaan. 
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van hun waardigheid uit de handen van 
de pastoor. Daarna trok men in stoet 
naar de kerk, waar de bestuurders hun 
plaatsen voorin kregen. 
Deze bestuurders hadden ook recht te 
spreken. De paters hadden daarbij de 
functie van hoger gerechtshof of raad 
van beroep. De doodstraf bestond er 
niet, de zwaarste straf was één jaar ge
vangenis gevolgd door verbanning. 
Wat het sociale leven betreft is het niet 
waar zoals wel beweerd wordt, dat deze 
reducties communistisch waren, want 
iedere familie was er eigenaar van huis 
en grond. Alleen bestond er om hun 
overdreven luiheid en totaal gebrek aan 
vooruit-zien en vooruit-zorgen 'n scher
pe controle op hun werk en op het be
waren hunner voorraden; anders was er 
kans dat ze óf alles lieten bederven, óf 
alles direct opmaakten, zodat er geen 
zaai- en pootgoed overbleef voor de 
nieuwe gewassen. Behalve de eigen 
grond was er ook een gemeenschappe
lijk stuk land, waarop alles verbouwd 
werd voor de weduwen, wezen, oude 
mensen en gebrekkigen: iedereen moest 
op zijn tijd hierop meewerken. 
In verloop van tijd werden aan de In
dianen alle ambachten geleerd door de 
missionarissen, tot het drukkersvak toe, 
waarvoor zij zelf de letters goten. 
Er is in de geschiedenis, en JlU nog, 
over deze reducties geroddeld in het 
groot, wat vooral zijn oorzaak vond in 
de afgeslotenheid van dit gebied en in 
de betrekkelijke welvaart en bescha
ving, die daar door de paters waren op
gebouwd. De paters werden beschuldigd 
van slavernij, van hao.del---toi:-· êigen 
baat, van het heffen ··van hoge belastin
gen voor eigen zak, van 't zich toe-eige
nen van zilver- en goudmijnen, wat dan 
de reden zou zijn van de geslotenheid 
der reducties, enz. enz. Wat niet verteld 
werd was: dat herhaald onderzoek door 
de Spaanse regering, bewees dat het 
leugens waren, en dat de paters slechts 
lof verdienden. 
De strijd tussen Spanje en Portugal om 
het bezit van dit grensgebied, bracht het 
einde van het bestaan van deze reduc
ties. Het gebied kwam grotendeels aan 
Portugal en na veel twist over de orga
nisatie van deze reducties werden de 
paters, op het eind van de 18e ee{!W, 
verbannen. De reducties raakten in ver
val, het volk verwilderde weer geheel. 
De politieke strijd van enkele volken 
had weer eens een kultuurgoed tot on-
dergang gebracht. T.



Kindertekenwedstrijd Rode Kruis 
BESPREKING DOOR DE JURY. 

De vele tekeningen welke gemaakt zijn 
door de Boxtelse jeugd - dit naar aan
leiding van de prijsvraag uitgeschreven 
door het Boxtelse Rode Kruis, getuigen 
van een levendige fantasie. Maar ook: 

. elke tekening in zich is een stukje pro
paganda voor het sympathieke Rode 
Kruis. 
Zeker mogen we aannemen- dat deze 
tekenwedstrijd is voorafgegaan door 'n 
ruime bespreking door de verschillende 
onderwijzeressen en onderwijzers. De 
zeer uitgébreide tekenihgen en de uit
eenlopende onderwerpen laten dit zien. 
Dat de opzet "belangstelling-wekken bij 
het kind" is geslaagd, is zeker. • 
Dat uit deze veelheid van tekeningen en 
onderwerpen het zeer moeilijk was de 
beste uit te zoeken, zult U, wanneer U 
de tekeningen bij elkaar ziet, met ons 
eens zijn. 
Naast oorspronkelijkheid was het soms 
de propagandistische waarde, soms de 
reclame waarde of de humor welke in 
een bepaalde tekening de boventoon 
voerde. Bij al de verschillende onderwer
pen - we noemen hier: bloedtransfusie
dienst, krijgsgevangenenhulp ,watersnood, 
ongelukken langs de weg, verzachten 
oorlogsleed, enz. - was dit alweer niet 
gemakkelijker om er het beste uit te 
zoeken. 
Zonder de propagandistische waarde 
R'!heel opzij te schuiven, meenden wij 
ons vooral te moeten richten op de 
mooiste tekening. De tekening welke 
opviel door de gevoeligheid van uit
beelding, door de indeling, dt kleur en 
de vorm. En dan was er al weer keuze 
genoeg, want al met al heeft de veelbe
lovende Boxtelse jeugd voor dit doel 
haar beste beentje voorgezet. 

De mooiste tekening van allen is zeker 
de tekening van Netta Bergman, 12 jaar 
(Duinendaal). Prachtig van kleur, raak 
van uitbeelding en oprecht in de hulp
verlening. De figuurtjes zijn knap van 
typering. Direct daarop volgt met een 
schrijnende uitbeelding van watersnood
ellende Petie Maas, 6e klasse (Lennis
heuvel). ,,Het Rode Kruis helpt over
stroomde gebieden" staat er onder; dit 
onderschrift was niet nodig geweest 
Petie, 't is duidelijk genoeg. 
Eenzelfde onderwerp met schilderachtige 
effecten was de stof voor Corn. Smet
sers (St. Theresiaschool, Lennisheuvel). 
Deze aquarel is prachtig van uitbeelding, 
vooral door de lichtspiegeling van de 

� Het is weer peis en vree in de we
reld van melk en karnemelk. Voortaan 

·.brokken de zelfstandige Boxtelse melk
slijters evenveel in de pap als_ de ven
ters van de Coöp. Zuivelfabriek "De
Hoop" Uw eiwit- en kalktekorten" 
worden weer"aangevuld à f 0,19 per 
liter. * Voor velen heeft de zon dezer 
-dagen toch een te hoog plaatsje aan de
zomerse hemel gekozen, naar het schijnt, 
want het Smalle Water was dikwijls vol 
van duikende, crawlende en vlinderen
en zwemmers, die geen vrees s�henen 
te hebben voor de "sterke arm . En
toch zal men de waterbuitelingen moe
ten staken tot de gemeentelijke bad- en 
zweminrichting is gereinigd, wil men 
aan een verhaaltje ontkomen, let daar 
wel op! * Let ook nog even op Uw 
bijdrage in de Veilig Verkeersweek. Het 
is van belang, want het onveilige ver
keer presenteert ons volk jaarlijks een 
rekening van acht en tachtig millioen 
gulden. Daarom : 

Veilig rijden, veilig lopen. 
Uw ogen en Uw oren open! 

)(,.. Ondertussen zorgen de keistampers 
in Boxtel weer voor keurige straten, de 

stand" van de bewoners waardig! Of 
�oeten we zeggen: in overeenstemming 
met de belangrijkheid der straten? Be
ter niet, waarschijnlijk, want dan zou 
Zandvliet, als verbindingsweg tot de 
nieuwe wijk, toch zeker nummer 1 ge
staan hebben! )(,.. Van bevoegde Nieuw
straatse zijde vernamen we, dat het stor
ten van vuilnis nabij het St. Paulus
Jeugdhuis nog wel even aan zal houden, 
omdat er een goed werkobject mee be
oogd w9rdt. En goed werk heeft t!id 
nodig, zoals men weet en zoals ook hier 
zal blijken. * Het is ons op de laatste 
raadsvergadering weer eens gebleken, 
dat de belangstelling voor hetgeen de 
vroede vaderen ten berde plegen te 
brengen, tanende is. De publieke tribu
ne dreigt een reliquie te worden van de 
tijden, dat de belangstellenden met do_or 
dorpspolitiek verhitte gemoederen, met 
eens geborgen konden worden.... . .  *
In 't goede Breukelen heeft men het 
treffende idee gehad om bij gelegenheid 
van het gouden parochiefeest de jubi
leumtekeningen van de kinderen voor 
de ramen te hangen, als 'n heerlijk naïe
ve variatie in al het grote feestbetoon. 
* In angst en vreze doen we tenslotte 
aan 't zwakke geslacht de mededeling, 
dat 't a.s. Zondag Vaderdag is. Ach, ook 
een vaderhand is misschien gauw ge
vuld! 

Anjeractie 1951. 
WAT TE DOEN VOOR ONZE 

ONTWIKKELING EN CULTUUR 7 
Evenals vorige jaren zal ook dit jaar 
weer een actie worden gevoerd ten bate 
van het Prins Bernhardfonds en zijn 
provinciale afdelingen: het Anjerfonds 
Noord-Brabant. 
Wat is het doel van het Prins Bern
hardfonds? Volgens de statuten heeft 
het ten doel de zelfwerkzaamheid van 
het Nederlandse Volk op het gebied 
van wetenschap, kunst en cultuur in het 
algemeen te bevorderen. Dit lijkt mis
schien een groot woord, maar wat be
tekent het in de practijk? 
In de practijk betekent het, dat finan
ciële steun wordt verleend aan instel-

iucht op het water en het huis links op 
de voorgrond. 
Fraaie tekeningen maakten: 
Jan van Esch, 7e klasse (Lennisheuvel): 
Hulp aan de • krijgsgevangenen. De 
vreugde van de krijgsgevangenen bij het 
aankomen van pakketten, is uitstekend 
getypeerd. 
Annie de Groot, 6e klasse (Lennisheuvel) 
tekende "de soldaat aan het front". 
Jammer dat de hulp van het Rode Kruis 
niet tastbaar verbeelding kon vinden.· 
Annie v. d. Linde, 6e klasse (Lennisheu
vel), tekende "de bevrijding". De blijd
schap straalt uit de gehele tekening. Ook 
hier mist men de bewuste hulp door 
middel van het Rode Kruis. 
Een sterke reclamewaarde zien wij in 
de tekening van Marie José van Etten: 
,,Bloedtransfusiedienst". Een fraaie te
kening waarin op eenvoudige wijze pro
paganda gemaakt wordt voor dit mooie 
doel. 
Eenzelfde onderwerp op geheel andere 
wijze weergegeven zien wc in de teke
ningen van Nctta Bergman, 12 jaar_ 
(Duinendaal): ,,Al zijn we nog zo klein, 
voor het Rode Kruis zullen wij steeds 
paraat zijn", en in de tekening van Jos. 
Clerx, 12 jaar (Duinendaal). Beide zijn 
zeer fraai getekend, aardig blond van 
kleur en met uitdrukkingsvolle fi
guurtjes. 
Ria Gerwen, 12 iaar (Duinendaal), te
kende een fraai binnenhuisje met wieg 
met als onderschrift: ,,Moedermelkcen
trale". Helpt het Rode Kruis. 

Tenslotte moeten wij hier noemen de 
heerlijke jongenstekening van Bennie 
Schalkx, · 4e klasse (Lennisheuvel). Daar 
staat heel wat op Bennie, en het is alles 
erg overtuigend Rode Kruis-activiteit. 
Piet Maas, 5e klasse (Lennisheuvel), pro
beerde het veelomvattende werk van het 
Rode Kruis uit te beelden. Ondanks de 
overvloed van gegevens heeft hij er een
heid in weten te houden. 'n Knappe 
tekening. 

Dit is een greep van de besten uit de 
vele fraaie tekeningen, welke de Box
telse Jeugd wist te vervaardigen Het is 
niet alleen een staal van hun kunnen, 
maar ook een bewijs van de sympathie 
bij de jeugd voor het Rode Kruis-werk. 
Het door allen voor allen, !'<reeg ook 
hier z'n bevestiging. 

-o-
De tekeningen zullen dezer dagen ge
etaleerd worden bij de Dames van 
Hooff, Kruisstraat. 

lingen en verenigingen op het gebied 
van kunst, volksontwikkeling en jeugd
zorg. Zo werd het vorig jaar alleen in 
Noord-Brabant 'n bedrag van /20.295,
verdeeld onder harmonieën, fanfares, 
toneelgezelschappen, zangverenigingen 
en andere culturele instellingen. Zo 
kreeg ook de Boxtelse gemeenschap een 
bijdrage van f 250,- voor het maken 
van een borstbeeld van H. M. de Ko
ningin, welk borstbeeld thans het raad
huis siert. 
Voor de �it jaar te voeren actie is een 
comité gevormd, dat als volgt is samen
gesteld: 
Ere-voorzitter: Drs. M. A. M. van Hel

voort, burgemeester van Boxtel, 
Voorzitter: Drs. J. van der Ligt, direc

teur R.K. H.B.S. 
Leden: Mej. C. van Hooff, Kruisstraat 5 

J. van Esch, directeur R.K. Nijver
heidsschool. 
Ir. R. P. H. Miedema, leraar R.K. 
Landbouwschool. 

De actie bestaat uit twee gedeelten, te 
weten de verkoop van fraaie foto's van 
het koninklijk gezin, alsmede de ver
koop van speldjes, die op een nog na
der bekend te maken en zeer originele 
wijze aan de man zullen worden ge
bracht. 
De foto's zijn te_gen een prijs van 20 
cent per stuk verkrijgbaar bij boekhan
del Tielen, Stationstraat 28, boekhandel 
van Griensven, Rechterstraat 10, alsmede 
bij de dames van Hooff, Kruisstraat 5. 
Deze zaken zijn n.l. zo welwillend ge
weest om zonder enig voordeel voor 
henz:lf de kaarten aan het publiek te 
verkopen ten bate van het fonds. 
Niemand verzuime, een of meer foto's 
te kopen, daar men hiermede tweeërlei 
bereikt: men heeft een fraaie foto van 
het koninklijk gezin, waarop elke recht
geaarde Nederlander prijs stelt, en men 
steunt tegelijk zijn eigen culturele in
stellingen. 
KOOPT ALLEN EEN FOTO VAN 

HET KONINKLIJK GEZIN! 

Arbeidsbureau Boxtel 
Overzicht van vraag en aanbod per 13 
Juni 1951 V3n het Arbeidsbureau te 
Boxtel: 
AANBOD: 1 schoenhersteller, 1 brood
en banketbakker; machine-bankwerkers, 
1 metaalspuiter, 1 handwever, 1 mon
teur-chauffeur, 2 tuinknechten, 1 leer
ling verkoper, 1 vertegenwoordiger, 
chauffeurs, kantoorbedienden, bouwvak
arbeiders, losarbeiders. 
VRAAG: 1 houtzager, aankomende 
jongens voor plaatselijke industrieën, 1 
aank. administratieve kracht voor kan
toor en magazijnwerk, landarbeiders 
voor Zuid-Limburg en Luxemburg, ar
beiders voor de Nederlandse mijnen. 
EMIGRATIE. - Bij de Nieuw-Zeeland
se Post en Telegraafdienst is plaats voor 
ongeschoolden, die als lijnwerker wor
den opgeleid (ongeh.) 
In Zuid-Afrika (Natal) worden voor de 
metaalindustrie hoorders, galvaniseer
ders, electr. lassers en bankwerkers ge
vraagd. Bij emigratie is kennis van En
gels noodzakelijk. 
VAKONTWIKKELING. - Voor onge
schoolden boven de 18 iaar is op de 
Rijkswerkplaats te Den Bosch een in
teressante gelegenheid voor de opleiding 
tot terrazzowerker, metselaar e.a. 
Nadere inlichtingen omtrent het boven
staande zijn op het Arbeidsbureau al
hier verkrijgbaar. 

Plaatselijk Nieuws 
HARMONIE-CONCERTEN. 
Wijziging in jubileumfeesten
H. Hartparochie.

Het feestcomité van het Gouden Jubi
leum Parochie H. Hart deelt ons mee,
dat er in het Zondagavondprogramma 
een kleine wijziging is aangebracht. 
Lag het aanvankelijk in de bedoeling 
om de Boxtelse Harmonie met de slui
tingsconcerten te laten aanvangen, thans 
heeft men besloten om eerst de R.K. 
Gildenbondsharmonie en daarna Box
tels Harmonie te laten optreden. 

STRAATVERLICHTING. 
Indien een lamp van de straatverlichting 
niet brandt, kan dit dagelijks worden ge
meld aan het kantoor van de Dienst van 
Gemc-cntewerken, Markt 1. Tel. 235, 
toestel O 7, onder opgave van het num
mer van de lichtmast. 

INENTING TEGEN DIPHTERIE. 
Op verzoek van de Geneeskundig In
specteur van de Volksgezondheid zal in 
de komende week gelegenheid gegeven 
worden tot kosteloze inenting tegen 
diphterie voor nog niet-schoolgaande 
kinderen. 
Bijzonderheden omtrent deze inenting 
worden U verschaft in een advertentie 
elders in dit blad. 

OOK DERDE BLOEDAFNAME
AVOND EEN SUCCES 1 
Maandag j.l. werd in het St. Paulus
Jeugdhuis aan de Nieuwstraat voor de 
derde en voorlopig laatste maal de ge
legenheid gegeven om voor de Bloed
transfusiedienst van het Nederlandse 
Rode Kruis een halve liter bloed af te 
staan. 
Doordat bijna alle opgeroepenen op dit 
liefdadigheidsappèl present waren en 
ook verschillende onopgegeven vrijwil
ligers zich nog aanmeldden, steeg het 
aantal donors deze laatste avond ver 
boven de driehonderd. 
Dank zij het schitterende werk van de 
grote staf verzorgingspersoneel kreeg de 
bloedtransfusie een vlot verloop en 
werd deze Rode Kruis-actie in elk op
zicht een prachtig succes. 

REPATRIERING. 
Met het troepentransportschip "Kota 
lnten", dat vermoedelijk 21 Juni in Rot
terdam aankomt, repatrieert ook onze 
plaatsgenoot sold. M. Solon, Maastricht
sestraat 52. 

GESLAAGD. 
Bij het te Eindhoven gehouden examen 
behaalde Mej. M. Egging het diploma 
Lerares-Coupeus�, met lof en eer der 
jury, en Mej. Bab. Meurs behaalde het 
diploma Coupeuse. 

-o-
Onze plaatsgenote, Mevr. A. Robben
Ackerman, behaalde te Utrecht het di
ploma Vakbekwaamheid Kantoorboek
handel. 

-o-

Op het Zaterdag te Eindhoven gehou
den examen behaalde onze plaatsgenoot 
H. Spoorenberg het onderwijzersdi
ploma. 

-o-

Op het in Eindhoven gehouden examen 
slaagden onze dorpsgenoten Ria Poulis
sen, Bep v. d. Pas en Ria Ruremunde 
als Steno-typiste. 

R]JV AARDIGHEIDSDIPLOMA.
Bij het te Eindhoven afgenomen chauf
feurs-examen werd aan J. A. Veraa, 
in dienst bij Wasserij Crols, diploma B 
toegekend met het cijfer 9 (zeer goed) 
voor rijvaardigheid. 
Eveneens ontving geslaagde het diplo• 
ma van het Verbond voor Veilig Ver
keer voor het gedurende een jaar vei
lig en schadevrij rijden. 

BIJ AANRIJDING GEDOOD. 
In de nacht van Zaterdag op Zondag 
is de 48-jarige wielrijder A. van Kils
donk uit de Nieuwstraat, onder de ge
meente Liempde op de Rijksweg Eind
hoven-'s Hertogenbosch, bij een aan
rijding gedood. De chauffeur, die geen 
schuld trof, aangezien v. K. plotseling 
de weg overstak, waarschuwde onmid
dellijk na het ongeval de politie en een 
geneesheer, doch deze laatste kon slechts 
de dood constateren. 

LIEMPDE. 
KRINGFESTIV AL. 
Op Zondag 17 Juni a.s. herdenkt het 
Gemengd Koor "Ons Genoegen" haar 
te lustrum. Ter gelegenheid van dit feit 
organiseert de jubilerende vereniging op 
die dag een kringfestival. 
Het programma voor die dag luidt: 
Om 2 uur officiële ontvangst der deel
nemende verenigingen namens het ge
meentebestuur, ten gemeentehuize, met 
een gezamen)jjke uitvoering van de 
feestmars, waarna een muzikale omgang 
door het dorp. Hierna volgen de con
certen op de kiosk. 
Op Zaterdagavond 16 Juni, om 8 uur 
wordt het kringfestival geopend met een 
openingsconcert te geven door de zang
vereniging "Ons Genoegen"· en de fan
fare "Concordia", beide uit Liempde. 

GESLAAGD. 
Onze dorpsgenoot de heer R. van 
Schijndel, slaagde Zaterdag j.l. te Eind
hoven voor het onderwijzersexamen. De 
geslaagde proficiat. 

COLLECTE. 
De Rode-Kruis-collecte ·in deze ge
meente bracht de mooie som op van 
f 185,-. 
De A.V.O.-collecte bracht op f 35, 13. 

Kleine Weetjes 
De scheikundige samenstelling van 
water is eerst sinds 170 jaar bekend. En 
dat terwijl men deze vloeistof reeds 
vanaf de jongste tijden kent. 

-o-
Astrakan en Persianer zijn afkomstig 
van de zeer jonge, soms ongeboren 
lammeren van het Karakoelschaap. 

-O-

H. M. de Koningin kan men bij een on
derhoud gewoon met mevrouw aan
spreken. 

-o-
Ademhaling door de neus is beter dan 
door de mond. De lucht wordt bij adem
haling door de neus namelijk voorver
warmd en gezuiverd van stof. 

-o-

Alaska werd in 1867 door de Verenigde 
Staten van Rusland gekocht. 

-o-

De hoogst waargenomen zonnetempera
tuur hier op aarde heeft 136 graden 
Fahrenheit bedragen. Deze temperatuur 
werd genoteerd op 13 September 1922 
in Noord-Afrika. 

Muziek beluisteren en beleven 
Wij hebben de heer Th. Potjes, een 

bekende muziekleraar uit Vught, be
reid gevonden, ter stimulering van de 
belangstelling voor muziek een serie 
artikelen te schrijven die voor 
IEDEREEN een zeer lezenswaardige 
inhoud hebben. 
Na dit eerste, algemene en i,nleidende 
artikel, zal hij in de loop van de vol
gende weken een aantal populaire 
verhandelingen geven over enkele 
bijzondere facetten in de beluistering 
en beleving van de muziek. 
Verwacht mag worden, dat ze bij jong 

en oud, leek en ingewijde een gun
stige invloed zullen hebben op het 
muziekgenot en -begrip. 

DE BELANGSTELLING VOOR DE 
MUZIEK IN HET ALGEMEEN. 

1. 

Misschien heeft U er nooit zo bij stil
gestaan, maar U zult het zeker dikwijls 
hij Uzelf ervaren hebben, en ook bij 
anderen hebben opgemerkt, dat wij men
sen "'ewoon uit het leven van iedere dag, 
altijd weer aangenaam verrast worden 
bij het horen van een muziekcorps, dat 
langs trekt. 
Of het nu in stad of dorp is, een pittige 
vrolijke mars heeft altijd belangstelling. 
Het werk wordt er even bij neergelegd 
en aan ramen en deuren verschijnen 
luisterende mensen. 
Jongens en meisjes lopen graag mee in 
de maat en zelfs de kleintjes op moeders 
arm komen in beweging. 

* * * 
Rhythme en melodie vangen ons. De 
eenvoudige bekoorlijkheid hiervan vindt 
zonder veel moeite haar ·weg. Lichaam 
en geèst zijn aangenaam ontspand. 
De straat krijgt iets feestelijks. 
De mens leeft mee! 

* * *

In veel steden en dorpen van Brabant 
bestaat een Muziekcorps, Fanfare of 
Harmonie. 
En al hebben wij dan al eens gehoord 
van "verouderd" of "uit de tijd" voor 
mij heeft zo'n stad of dorp juist hier
door een bijzondere bekoring en ik ge
loof wel dat verreweg de meesten het 
ook zo aanvoel-:-n. 
Afgezien van alle ruzietjes en menselijke 
zwakheden ook in dit bedrijf brengt 
het de gemeente veel gezonds en goeds. 
In een afzonderlijk hoofdstuk kom ik 
nog terug op Fanfare en Harmonie. 

Hier alleen de algemene belangstelling 
die stads- of dorpsmuziekcorps ken
merkt. 
U hoorde zeker wel eens van Joseph 
Haydn. 
Hij ondervond het plezier van zelf mee 
te mogen spelen met de dotpsharmonie, 
die uittrok voor processie. 
Als kleine jongen koos men hem uit ter 
vervanging van een ziekgeworden trom
melaar. 
Het grappig yerhaal gaat, dat Joseph 
zijn partij uitstekend kende, maar dat 
de grote trom te hoog voor hem bleek. 
Geen nood. De vindingrijke dorpshumor 
wist raad en kon een gebocheld laag ge
groeid mannetje bewegen de trom op zijn 
rug te nemen en zo werd het de jeug
dige trommelaar mogelijk zijn taak met 
buitengewoon succes te volbrengen. 
Nu zal het U dikwijls ontmoedigd stem• 
men, dat U wel veel van muziek houdt, 
maar bijvoorbeeld in een concert geen 
voldaanheid kunt vinden. 
U toont belangstelling door U van een 
plaats te verzekeren. 
U gaat speciaal om te luisteren . 
U k0•11• vermoeid naar huis terug want 
U hebt "geluisterd". U heeft het ge
hoorde niet verstaan. 
Het is als een vreemde taal die U niet 
beheerst, of een lezing waarvan de in
houd onbegrijpelijk voor U is. 
U heeft aan zo een avond weinig gehad. 
Leek en artist hebben elkaar niet ont
moet tot een kennismaking. 
Zij hebben elkaar alleen zien zitten. 
En hoe komt dat nu? 
Het kan liggen aan uw tekort aan muzi
kale ontwikkeling, en ook aan de uit· 
voerenden, die te weinig rekening heb
ben gehouden met de groep mensen, 
waarvoor zij speelden. 
Wij hebben echter in Brabant de laatste 
jaren wel een bijzondere gelegenheid 
om ons muzikaal peil op te werken. 
Het Brabants Orkest biedt ons van haar 
kant alle medewerking. 
Haar dirigent is niet alleen muzikaal 
kundig, maar tevens opvoeder . 
Zijn belang gaat uit naar de mensen, 
waarvoor hij met zijn orkest optreedt, 
en hij stemt hierop zijn programma's af. 
Het is nu aan ons, om onze muzikale 
ontwikkeling door persoonlijke inspan• 
ning op te voeren om zodoende steeds 
beter te kunnen profiteren van wat er 
ons op dit gebied geboden wordt. 
In de concertzaal spreekt de componist 
door middel van muziek tot ons. 

Het vijfjarenplan van de 
Gezondheidsdienst voor dieren 

' 

·NAAR DE 'l'JJ.C.-VRIJE STAL.
"T.B.C.-vrije stal", een bedrijfstitel, die 
onze boeren met voldoening vermelden 
als zij, om welke redçn ook, een stuk 
vee aan de markt brengen. 
De boer, die al zijn vee t.b.c.-vrij heeft 
zal zich overgelukkig prijzen, zeker als 
hij het cijfer van met t.b.c. besmette run
deren van onze Nederlandse veestapel 
beziet. 
En niet alleen uit zakelijke overwegin
gen, want een gezonde stal betekent ook 
vrij van besmettingsgevaar bij de ver
zorging van het vee. 
Zo bezien is het vijfjarenplan voor be
strijding van de rundertuberculose van 
algemeen belang, alhoewel de Gezond
heidsdienst, wie dit plan aangaat, van 
opzet direct gericht is op onze vee
stapel. 
Als tweede front in de algemene strijd 
tegen de tuberculose heeft de dienst zijn 
betekenis. 
De intensief uitgeoefend wordende con
trole en de regelmatige voorbehoedende 
zorg, die stelselmatig wordt besteed aan 
de veestapel, geeft alle reden om te 
verwachten, dat het thans opgezette 
vijfjarenplan tot bestrijding van de run
dertuberculose een succesvol resultaat 
zal hebben. Rechtstreeks tot materieel 
voordeel van onze boeren en indirect 
zal het op het gehele t.b.c.-bestrijdings
proces van invloed zijn. 
Het werksysteem van de Gezondheids
dienst geeft in deze een betrekkelijke 
zekerheid. 
Hoe dit systeem is, vonden we onlangs 
beschreven in een Spaans tijdschrift 
,,Boletin de Devulgacion Ganadera". 
Hierin gaf Caspar Gonzalez, professor 
aan de Veterinaire faculteit te Madrid, 
die in Februari j.l. de Gezondheidsdienst 
te Boxtel bezocht, zijn bevinding weer 
onder de titel "Centrum van de Provin
ciale Hygiënische Dienst voor Brabant". 
Onze Veterinaire Gezondheidsdienst 
wordt daarin betiteld als "een magnifie
ke organisatie, efficiënt werkend en 
practisch georiënteerd, op elk gewenst 
moment en in ieder geval tot in details 
beschikkend zowel over de meest ge
compliceerde als de scherpst gedetailleer
de informatie." 
Dit is een onverdacht neutrale kwalifi
catie, die de Dienst stempelt tot een zeer 
actief bestrijdingselement in het vijf
jarenplan. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER op het 
Gemeentehuis: Maandag 18 Juni van 10 
-12 uur. Donderdag,geen spreekvur. 

JAARVERGADERING O.D.C. 
Hedenavond om 8 uur zal in het club
huis van O.D.C. de algemene jaarverga
dering (te gedeelte) worden gehouden. 
Gezien de belangrijkheid van de reeds 
toegezonden agenda, worden de leden 
verzocht zoveel mogelijk aanwezig te 
zijn. 

Wij horen uitingen van diep zieleleven 
en dit op zeer verschillende wijze. De 
Nederlander doet het anders dan de 
Fransman, de Italiaan weer anders dan 
de Pool en de Rus verschillend met de 
Italiaan. En zo kunt U doorgaan. 
Bovendien speelt ieder persoonlijk ka
rakter een rol en ook de omstandighe
den, waarin de componist leefde, de ge
legenheden die hem inspireerden enz. 
U zou een en ander moeten nazien en 
de werken ontleden en bestuderen van 
het Programma dat een concert U biedt 
alvorens er heen te gaan. 
Zodoende zult U meer waardering heb
ben voor het gebodene en het beluiste
ren zal ontspanning inplaats van inspan
ning worden. 
En toch kan het nog zijn, ondanks be
grip en verstand dat een componist U 
niet treft. 
Uw karakter en het zijne kunnen immers 
totaal verschillen. 
Zo ontstaat ook vanzelfsprekend een 
voorkeur voor deze of die componist. 
Een dezer dagen kwam een bijna blinde 
man aan onze deur. Hij verkocht vlecht
werk en woonde in Amsterdam. 
Al pratende vertelde hij ons van zijn 
grote liefde voor muziek. Hij had nooit 
muziek geleerd, maar de blindenvereni
ging bezorgde hem (nu helaas niet meer) 
vrijkaarten voor concert en opera. 
Het was hem dan toegestaan een gelei
der mee te nemen. 
,,Met deze geleider besprak ik tevoren, 
hetgeen wij gingen beluisteren en daar
na de indrukken die wij ervan hadden 
opgenomen. Zo heb ik mij langzamer
hand in de muziek ingeleefd. 
Al zeggen de mensen soms dat er niets 
aan klassieke muziek is, ik weet wel an
ders. Het kost meer moeite, maar ik 
geniet er nu dubbel van". 
Daarin ligt onze weg en voor een ieder 
te bewandelen. 
Het is mijn bedoeling te trachten in en
kele artikelen voor U een geleider te 
zijn, om U te helpen bij het ontwikkelen 

.van uw muziekinzicht om zo te komen 
tot beter beluisteren en beleven van de 
muziek. 
Ik zal graag vragen, die U nog wilt stel
len, beantwoorden, ofwel aan U per
soonlijk óf in een speciaal artikel. 
Bovendien zou uit deze artikelen con
tact met U kunnen groeien, waaruit 
practische muziekbeoefening kan voort
vloeien. 

THEO POTJES. 
Professeur agrégé du Jury 
International des Etudes musicales. 



Kiske wist ·'t niet· meer. 

vervolgde hij het vrolijke lied "0 zeg mij, zeg mij, aardig beest!" Verder Kiske was een klein manneke, dat bijna kwam hij niet, want snurkend zeeg hij wegzonk in de verdachtenbank. ,,Ik ben op de strozak neer. • • niet zo beroerd edelachtbare", zei hij, Hoe geheel anders was de stemming in ,,eerlijk, ik ben niet zo beroerd". het kleine zaaltje van de politierechter. ,,Ik . denk anders dat je de volgende "Ik was misschien wel een beetje dronmorgen wel aardig beroerd zult zijn ken, maar toch niet ·zo bar dronken", 

VOOR DE BALIE. 

geweest", meende de officier. zei hij. Dé: vèrdachte was eèn van die nieuwe "Het gaat er niet om of ie dronken klanten, die de politierechter met de was of bár dronken", zei de officier. nieuwe regeling voor het verkeer in "Er staat: onder zodanige invloed van Januari toegeschoven heeft gekregen. alcoholhoudende drank, dat hij niet in 
Hij was naar de verjaardag geweest van staat kon worden geacht een rijwiel tante Sien, zo vertelde hij, en -daar was • naar behoren te besturen. Dat kon ie het een gezellige boel. ,,Ik word altijd niet. Ik eis een wee,k gevangenisstraf!" getracteè(d als. ik bij tante Siëo. .�9m'!,, .. · .,Een week!". kreet Cornelis, ,,en ik hebklaagde de verdachte. ,,Ik. wou _dat Jk et. nog. niaar vijf verlofdagen!" nooit meer ham. Want dat mens is "Dan wil ik wedden dat jë nog nooit altijd even royaal". En zo was dat, want zo'n rustige en goedkope vacarttie hebt na afloop valt de feesteHjkheden bleek gehad", dacht de �officier. Cornelis Johannes danig boven zijn 

"Kan het niet voorwaardelijk?" theewater te zijn geraakt. Men zette "Je bent ook niet voorwaardelijk dronhem op zijn fiets en schoof hem het ken geweest". straatje uit. ,,Klein vogelijn op groenen De rechter maakte er drie dagen van. tak" zong hij terwijl hij door het do� Drie dagen onvoorwaardelijk op water laveerde als een zeilboot met tegenwind. en brood. "Wat zingt gij 'n lustig lied!" voeode 
"Nou weet ik die laatste regel van dat hij er nog aan toe toen hij bij de k;ui- liedje nog steeds niet. 't Is iets van een denier in de goot lag, maar daarop wist meester, maar ik weet niet wat", zanikhij plotseling niet verder meer. Hij keek te Kiske nog. naar de fiets, die een eindje terug was "Nou, daar kun je dan drie dagen rustigblijven liggen en krabde zich achter de over nadenken" troostte de rechter.oren. Maar zijn geheugen liet hem in "Volgende zaak, deurwaarder!" de steek. Met de handen op de rug naderde on-dertussen de verbalisant. ,,Zo mijnheer" zei die minzaam, ,,ben ie niet lekker?'; ,,Jawel", antwoordde de man in de goot. "Maar ik weet niet verder. Wat zingt gij 'n lustig lied! En wat komt er dan achteraan?" uKom maar mee. Misschien weet de opper 't wel". Kiske krabbelde overeind, gesteund door de Sterke Arm. Onderweg zat hij maar steeds over dat liedje te zeuren. Maar pas bij de opper kreeg hij de draad weer te pakken. ,,Uw naam?" deed de opper bars. ,,Naam?" vroeg Kiske verbaasd. ,,Ja, zèg eens op. Hoe heet je?" ,,Zeg", stamelde de verdachte moeizaam nadenkend. ,,Zeg! Dat is 't, natuurlijk. 't Is: zeg!" De opper begon maar vast te schrijven. En toen men Kiske naar de cel bracht, 

........ � ............... 

Burgerlijke Stand DER GEMEENTE BOXTEL van 5 tot en met 11 Juni 1951. GEBOREN : Catharina M. dochter van M. A. M. van Vugt en C. M. van den 
Heuvel, Molenwijk 1 - Harry H. zoonvan P. M. Koelink en E. Goos, vanLeeuwenstraat 8.ONDERTROUWD: Johannes C. Zwiers 
en Maria E. Th. Schalkx. GEHUWD: Marinus J. van Boxtel en 
Elisabeth van der Gouw - Franciscus Mevissen en Hendrika E. G. Heesters. OVERLEDEN: A. v. Kilsdonk oud 48 jaren, Nieuwstraat (te Liempde overleden) . 

1-· -�. ;:::::-1::��:�:: ·::= ·;::·::·�:�:;;:: ·-. Grootouders A. KUENEN
1 
1 

enC. P. KUENEN-VERBETENhun Gouden Huwelijksfeest te vieren. 's Morgens om half 11 wordt uit dankbaarheid voor hun gelukkig Huwelijksleven een I-1. Mis opgedragen in de parochiekerk van het I-1. Hart. 
Hunne dankbare kinderen en kleinkinderen JO KUENEN 

H. KUENEN-v. d. SLOOT en kinderen.t Breukelsestraat 118. 
! Gelegenheid tot feliciteren van half 2 tot half 3. . ------· ................. � ...... �················ .. � Te koop: een snelweger en een-persoons ledikant met matras. Rechterstra.it 76. Gevraagd in klein zakengezin 

MEISJE .Te koop: een toom beste Yorkshire biggen. F. Knoops, Kasteren B 9, Liempde. voor dag of dag en nacht Het Bestuur van de KU:INVE E,VERZEKERING van de K. A. 8., Bisdom Den Bosch, afdeling- Boxtel, MAAKT BEKEND: dat door hen is aangesteld als Agent HG. MESTROM 

Adres bevragen Molenstr. 19 
Wij betalen de hoogste 
prijzen voor oud papier 

Langermans &v. Woensel Pakhuis bij: Jan v. Brabantstr. 23, Boxtel Café .,'t Schipke", Bosscheweg Arbeiders, verzekert uw varkens de gehele dag geopend. 
HET IS MEEGENOMEN! 

NIVEA-artikelen: 
,,PROCO" Shampoon: 

met gratis toeristenkaart. drie pakjes halen twee betalen ! 
Î O I L E Î Z E E P : f 0.16 en f 0.30 per stuk.
,,H u D N u T" -poeder: 
,,TRIM" Scheerzeep: 

met gratis flesje komkommermelk. speciale verpakking, bij 2 staaf, jes bakelite huls gratis. 
,,VIND LIA''-crême: proeftube f 0,25.
Verkrijgbaar bij : 

Drogisterij "DE MOLEN" 
RECHTERSTRAAT 37 TELEFOON 361 

Steeds verse aardbeien te koop. v. d. Heyden, Knuistenkoepel, Boxtel. Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Inenting tegen diphte.rie Op aanwijzing van de Geneeskundig Inspecteur voor de Volksgezondheid :zal gelegenheid gegeven worden tot· kMteloze inenting tegen diphterie, bestaande Uit twee inentingen. De schoolgaande kinderen op de lagere• en de kleuter-scholen zijn reeds ingeënt. De nog niet schoolgaande kinderen vanaf de leeftijd van zes maanden zullen worden ingeënt: eerste inenting op Donderdag 21 Juni a.s. van half vier tot 4 uur n.m. 1 tweede inenting op Donderdag 19 Juti a.s. van half vier tot 4 uur n.m. Beide inentingen zullen geschieden voor de nog niet,schoolgaande kinderen vanaf de leeftijd van zes maandén uit de: a. Parochie St. Petrus, in het ziekenhuis Duine:ndaal,b. Parochie H. Hart, in De Burcht, van Hornstraat,c. Parochie Lennisheuvel, in het Parochiehuis 1 • .· • ·._ d. Parochie Gemonde, in de kleuterschool aldaa,a>De inentingskaart meebr.engen. , •·Kinderen, die reeds aan diphtherie geleden hebbeo; kunnentoch zonder gevaar tegen diphteric worden ingeënt:-:, :,Ik vertrouw, dat alle ouders vrijwillig hun kinde� zullen laten inenten tegen diphterie, zodat de gehele bevolking beschermd zal worden tegen deze vooral voor de kinderen gevaarlijke ziekte. BOXTEL, Juni 1!151. 
De Burgemeester, Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. 

MEDEDELING Allen, die hun INKOMSTENBELASTINGFORMU• LIEREN door ons wensen te laten invullen hebben daartoe gelegenheid op onze zitdag : Elke Vrijdag van 
11,1 uur in Café H. v. Rooij t.o. de H. Hartkerk te Boxtel. Onze boekhoudcliënten kunnen hun formulieren zonder verdere gegevens opsturen of op bovenstaande zitdag afgegeven. 

Accountantsbureau KNECHTEN, Vechel, - Tel, 209 

A.s. Zaterdag 16 Juni • 6 uur n.m.
HEROPENING van café "Ve�keerzicht" ElNDHOVENSEWEG 39. BOXTEL 

Prima consumptie! 

Billijke prijzen ! 

Beleefd aanbevelend 

A. STRIK

1 Op Maandag 18 Juni a.s. !hopen onze lieve Ouders M. Karssemakersen Te koop: een kinderledikant met bedje. Te bevragen Molenstraat 19. 
'n kind kan het kopen ! 1 C. Karssemakers-v. Breugel 1 hun Zilveren Huwelijksfeest te vieren. Uit dankbaarheid zal om 

1 half 9 in de parochiekerk 
1van het H. Hart een H. Mis worden opgedragen. Hun dankbare kinderen 

1 JAS en Verloofde 1 KEES. Boxtel, Juni 1951. Breukelsestraat 117. 1 ........................

H ierbij betuigen wij onzehartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling bij ons 25-jarig huwelijksfeest ondervonden. 
A. J. v. d. Boer-v; d. Pas en kinderen. Molenwijkseweg 3. 

V oor de vele blijken vanbelangstelling ondervonden bij de toekenning der Koninkl. Onderscheiding, betuig ik hiermede, ook namens Echtgenote en Kinderen, mijn hartelijke dank. A. DRIJVERS.
Te koop: een toom zware biggen. P. van Overbeek, Esch A 112. 
Te koop een 2-pits gascomfoor, - z.g.a.n., tegen billijke prijs. Selissenwal 10. 
Te koop gevraagd: een in goede staat verkerende step met luchtbanden of een driewielig kinderfietsje. Adresopgave: Molenstraat 19. 
Te koop: jonge hennen, 7 weken oud, gekruist. . M. Braken, Vrilkhoven D 56, Liempde. Te koop: Ramen en deuren in diverse maten van afbraak, alsmede partijtje keien. Aannemersbedrijf W. v. d. Laar, Pr. Bernhardstr. 7, Boxtel. 
Te koop bij A. v .d. Sande, Kalksheuvel 53, een toom biggen. 
Gevraagd: een nette werkster voor 2 dagen per week, liefst Donderdag en Vrijdag. Adres bevragen Molenstr. 19. 
Verloren: een bruin-gevlamde vulpenhouder, vermoed�lijk in of nabij het postkantoor. Tegen beloning terug te bezorgen bij C. Drijvers, Molenstraat 29. 
Te koop bij A. Schoenmakers, Munsel 25, een volbloed vaars, t.b.c.-vrij, en een tweedehands maaimachine.

Te koop: een ½ ha hooigras bij M. v. d. Meijden-v. d. Ven, Bosscheweg W, Boxtel. 
Gevraagd: R. K. Meisje voor halve dagen, eventueel enkele dagen in de week. Br. onder no. 38. 
Te koop: driftvarkens bij C. 
Vissers, Vorst 21a. 
Verkoop afbraak Gegadigden kunnen op 20 Jwti 1951 een schriftelijk bod doen voor de afbraak van de panden Rechterstraat nr. 19, 21, 23, 25, 25a, 27, 29, 31, Boxtel. De afkomende materialen, met uitzondering van het puin, worden eigendom van de sloper. Omschrijving en voorwaarden zijn vanaf heden verkrijgbaar ten kantore van de Dienst van Gemeentewerken, gemeentehuis, Boxtel. Het Hoofd van Dienst van Gemeentewerken te Boxtel: M. C. VAN ERP.
Notaris· P. Mertens TE BOXTEL zal aldaar voor Mej. ,Wed. J. v. Wijk-v. Weert, in hetcafé van de heer G. v. d.Meijden, Stationsplein, voorInzet op DINSDAG 19 JUNI1951 en voor Toewijzi112 opDINSDAG 26 Juni 1951, telkens nam. 5 uur :PUBLIEK VERKOPEN: drie huizen met erf en tuin te Boxtel, Parallelweg N. nrs. 43, 45 en 47, kadaster sectie F nr. 4440 groot 6.71 aren, in een koop. Te samen verhuurd voor f 9,05 per week. De huur is voor rekening van koper vanaf de eerste dag der week volgend op de betaaldaader koopsom. Betaling koopsom uiterlijk 26 September 1951. Lasten voor koper vanaf 1 Juli 1951. 
. .Modevakschool 

J. VAN DAM

llosscheweg 3 Dames en Meisjes die opgeleid willen worden voor diploma: Li112erie, Costumière, Coupeuse of Lerares kunnen zich opgeven aan bovenstaand adres. Ook voor hen die geen examen wensen te doen, bestaat gelegenheid knippen en naaien te leren voor eigen en huishoudelijk gebruik .• 

DAAD KOMT 11111 PIWS • 
De prijswinnaars van deze week zijn: 

1e Prijs waardebon 125.-L. v. d. Oetelaar, Nieuwstraat 92, Boxtel
2e Prijs waardebon 110.-Ria Rovers, Vughterstraat 39, Den Bosch 
3e Prijs waardebon 1 5.-H. Vlamings-Deenen, Baroniestraat 29, Boxtel
4e t�e�n 9e prijswaardebon 1 2.50

J. v. Schijndel, Prins Hendrikstraat 52, BoxtelJ. A. v. Asveldt, Wilhelminastraat 2, BoxtelG. H. Roskam-Verhagen, Van Ranststraat 6, BoxtelJo. Snijders, Van Ranststraat 4, BoxtelMevr. A. Schellekens-Vekemans, Burgakker 6, Boxtel
F. J. Witteveen .MANUFACTUREN, EN CONFECTIEBEDRIJF Rf'.CHTERSTRAAT 18, BOXTEL 

BMI! KOMT 11111 PDDS • 
De prijswinnaars van deze week zijn : 

1e Prijs �aardebon 125.-A. Smit, Maastrichtsestraat 10, Boxtel.
2e Prijs waardebon 110.-C. Overmeyer, Silenenstraat 6, Den Bosch.

Je Prijs waardebon 1 5.-C. Beekmans, Van Hornstraat 9, Boxtel
4 e t�a�n Se prijs waardebon 1 2. 50
C. v. Riel-Langermans, Bosscheweg 1, BoxtelR. van de Velden, Fellenoord 17, BoxtelTh. Doorenbosch-Meyer, Mgr. Wilmerstr. 10, BoxtelFr. Cremers, Baroniestraat 47, BoxtelMej. A. van de Laar, Molenstraat 92, Boxtel

T7W� 
u •u • DO X TEL

WONINGINRICHTING 

, speciaal voor 

Vaderdag 
Overhemd, met vaste boord, mooi shirting 
in bleu-beige-grijs-wit, boord met baleintjes 

Vaderdagreductie 

Overhemd, trubenijs boord, prima poplin, 
in diverse modekleuren 

Vaderdagreductie 

7,95 
1,00 

6, 95 

11,95 
1,50 

10,45

Heren Pyama, effen en gestreept, goede 
pasvorm, doorgeweven Percal 

Vaderdagreductie 

12,95 
1,00 

11, 95 

- - - - - - - - - - -

Sportshlrt, met rits- Sokken, fill d'ecosse 
sluiting, fijne zomer- 6,95 diverse kleuren, mooi 2,25 dracht en sterk 

Zakdoeken, prima Anklets, wol in ver-
doek, aparte ruiten, 3,30 schillende mode• 2,956 stuks kleuren 

van Hout
Ververgaard 

Molenstraat • Hoek Stationstraat Boxtel 

1 

1 

.. 

1 
1 
i 

1 
i 

i 



gaan nog steeds door met onze 
10 °/0 KORTING 

'N MOOIE BRIL 
juist passend bij Uw uiterlijk. 

Sterk en niet duur 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
LEVERANCIER AAN ALLE ZIEKENFONDSEN 

VADERDAG, 17 JUNI 

EEN GOED HORLOGE 
Vaders harlewens. 

Een bijzonder mooie keuze f 

Met Uw pijnlijke voeten WANDLUIZEN? 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 

Totale vernietiging
garantie.

met onbeperkte

:d:c��d:l.�!tverzorgster VI R I MORS Molenstraat 82, Boxtel
Ook aan hui& te ontbieden Voor vertrouwelijke boodschappen voorlopig Tel. 51 3 

r " 
Brillen! 
Va.nMaaren 

Niet duurder 

Wèl secuurder 

Betere afwerking 

èn grotere keuze 

Wie raadt er mee??? 
De naam van een prachtige 

grote beweegbare 

MAMMAPOP 
Fa A. v. Vlerken, Boxtel bij contante betaling op alle voor• juwelier • Horloger Tel. 444 Kruisstraat JO radige goederen. Uitgezonderd op l..!::=:==================!I artikelen met officieel vastgestelde ------------------ \Vij komen gaarne met 

onze grote collectie 
MONTUREN bij U aan 
huis zonder enige prijs
verhoging. 

met bijbehorende kleertjes

prijzen. Terwijl U bij een goede oplossing van onze rçbus elke week kans heeft op 
16 WAARDEBONNEN 

tot een bedrag van

GLD.105.

F. J. WITTEVEEN
MANUFACTUREN, EN CONFECTIEBEDRIJF 

RECHTERSTRAAT 18, BOXTEL 

cfJW� 
u rJ ROXTEL 

WASSEN VERVEN 

STOMEN 

We staan weer klaar voor de 

DEKEN CAMPAGNE· 
van 1 8 Juni t/m 1 4 Juli 

1 Deken REINIGEN 2 Dekens 3 Dekens " Daarboven per stuk 
Als nieuw weer thuis
Beter mot-bestendig.

f 1.25 f 2.40 f 3.50 f 1.-

Zwitsersche == ASSI 
• Eindhoven, Genneperweg 138, Tel. 2973
• Depót: Boxtel, v.d. Velden, Stationsstr. 11

WEEST VERSTANDIG. 
Maakt het U gemakke
lijk en zendt ons brief
kaart om te komen. 
Velen deden het reeds! 

Leverancier van alle Ziekenfondsen 
Kortingen worden direct afgetrokken 

VAN MAAREN 

BRILLENSPECIALIST 
Vughterstraat 25, OEN BOSCH

Een tractatie hoort erbij ! 
Geef vader een
CADEAUTJE ■ 
maar 'n lekkere
b o r r e l  smaakt
hem eveneens.

* Gedurende de tijd van 16 t.e.m. 30 Juni verstrekken wij aan al onze klanten een bon met firmanaam, waarop U de naam van de pop kunt raden. U levert deze bon in, met duidelijk Uw naam en adres en U hebt kans op de fraaie pop. 
Kinderen, komt eens naar onze
etalage kijken en vraagt of moeder
een bonnetje haalt bij:

J. M. v. Geel::de Koning
STATIONSTRAAT22, BOXTEL 

Tot en met Zate rdag a.s. 

WONINGINRICHTING ______________ _ U slaagt daarvoor bij ha ndhav e n  wij onze 

1 BROEKENWEEK 1 
RECHTERSTRAAT 22 

EXTRA LAGE PRIJZEN 

Deze week: 

200 gram ONTBIJTSPEK van 68 voor 62 et. 
200 gr. PAARDE ROOKVLEES v. 74 voor 66 et. 
1 pak BAK en BRAADVET v. 57 voor 49 et. 

5 stuks LOLLY'S van 25 voor 20 et. 

Geldig tot 17 Juni in alle winkels van: 

Het Snoepje van de Week 
is weer zo lekker en zo leuk. 

Iedere week bij 1. 4.- aan De Gruyter
artikelen een zakje lekkers met een 
kinderverrassing voor slechts 10 cent. � 

� 17 Juni Vaderdag 
Doet Vader nu ook eens goed I Wij hebben voor Vader 

een grote sortering Sigaren van de beste merken voorradig 
Sigare tten in dozen van 50 stuks vanaf f 2.25 
----

Prima Tabakspijpen �\· in alle prijzen i _ 
BERT - VÄ-N DE NB-RAAK 
Baroriiestraat 73 - Telefoon 450
c · � 

�VADERDAG. SIGARENDAG

* 
Fraaie huiskamer, best. 
uit groot dressoir met 
ingedeelde en beklede 
lade, flinke schuiftafel, 
2 fauteuils en 4 stoelen 
met vochtechte velours 
bekleed (evt. andere be
kleding naar keuze). 

-� 

;- =---

� 

Slijterij P. Raaijmakers Rozemarijnstraat 2. 
Boekhandel TIELEN 

BOXTEL 

Ruime sortering cadeaux 
voor VADERDAG 
als: Vulpenhouders 

Vulpotloden 
Ballpennen 
Vierkleurenpotloden 
Leesboeken 
Kerkboek v. d. Kath. Man 
Missaals 
Groot Gebedenboek 

ALLE ARTIKELEN VOOR 
KANTOOR. enz. enz." enz. 

Zwaar 
slaapkamerameublement: 
3-aeurskast, 2-persoons 
toog ledikant, tafeltje, 
2 nachtkastjes en 
2 gestoffeerde stoelen. 

.... .,,,.....,,,,, .... -·* ' ✓-:- • ✓----

Deze beide kamers bieden wij U als exclusieve 
aanbieding gedurende één week. aanvangende* Zaterdag a.s .. voor de bui
tengewoon log e prijs, 995 
tezamen voor slechts . . . . . 

■•

't Is weer .... 

IN DEN OOIEVAAR 
Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink - Boxtel 

Profiteert nog van onze 

• Geweldige sortering
• Speciale prijzen

en .... 

• 10 °/0 K O R T I N G
in contanten. 

Fli J. Witteveen 
de zaak van vertrouwen 

RECHTERSTRAA T 18, BOXTEL 
■ 

BRILLEN Spaar �wogen

Koopt Uw bril bij een 
Vak opticien 

F. P. van Langen 
Stationstraat 62 Tel. 584 

• Erkend ziekenfonds•leverancier voor
alle ziekenfondsen 

Alle brillen en reparaties aan brillen worden 
door ons vakkundig en op eigen Atelier 
gemaakt. 

Juist iets voor U Dames! 

de HOOVER 

wasmachine en 

stofzuiger 

DEMONSTRATIE 

Wij nodigen U hierbij uit 
op Maandag 18 Juni a.s. 

bij 
Aanvangtijd 3 uur na de middag en 7 uur na de middag 

Electro• Technisch Bureau 

W.v. DONGEN
v. LEEUWENSTRAAT 5 • BOXTEL.

Telefoon· 515. 

" 

• . ,~~~11/ -;---=---= -

' * 



BIJLAGE No. 342 15 JUNI 1951 

!P,u,Jant' s Centtum 

WEERPRAATJE 
(Van onze weerkundige medewerker). 

De volgende week bereikt de zon al 
weer haar hoogtepunt om daarna lang
zaam maar zeker, iedere dag weer en
kele minuten korter boven de horizon 
te vertoeven. Alvorens hierop verder 
vooruit te lopen, willen wij eerst nog 
even een korte terugblik werpen op het 
achter ons liggende voOiiaar. Dit dan 
genomen over de maanden Maart, Apr-il 
en Mei en niet, zoals de kalenderinde
ling pleegt te doen, van 21 Maart tot 
21 Juni. De gemiddelde temperatuur te 
De Bilt verkregen door uurlijkse waar
nemingen, bedroeg over deze drie lente
maanden 7.7 tegen 8.6 gr. C. normaal. 
Hieruit blijkt dat het Voorjaar van 1951 
0.9 gr. C TE KOUD is geweest. Over 
de laatste 10 jaren was alleen het voor
jaar van 1941 kouder, n.l. met een ge
middelde van 7.0 gr. C. De gemiddelde 
maximum temperatuur bleef in De Bilt 
1.6 en de gemiddel<le minimum tempe
ratuur 0.5 gr. C. onder nonnaal. Dat 
deze laatste afwijking niet zo groot was, 
blijkt ook uit het aantal vorst<lagen <lat 
in De Bilt 17 (normaal 16) bedroeg. In 
de Meimaan<l b.v. wer<l in De Bilt in 
het geheel geen nachtvorst waargeno
men. Elders vroor het pba tselijk licht 
op 1 en op 30 Mei. Al was het voorjaar 
te koud, n.l. Maart 1.0, April 1.2 en 
Mei 0.6 gr. (te koud), toch lag het 
totale aantal uren waarop in De Bilt de 
zon scheen nog boven normaal, n.l. 523 
uren (normaal 501 uren). Op slechts 11 
tegen normaal eveneens 11 <lagen scheen 
de zon niet. 25 April was de warmste 
dag met plaatselijk 26 gr. C. en 7 
Maart de koudste dag met 5 gr. C vorst 
in Witteveen (Termijnstation van het 
K.N.M.I. in mid<len Drenthe). 
De hoeveelheid regen was dit voorjaar 
abnormaal groot; op enkele stations 
voornamelijk in de noordelijke helft van 
ons land vielen - gereken<l over de 
laatste 100 jaren - bijna record hoe
veelheden. In De Bilt viel totaal 216 mm 
tegen normaal 150 mm. In Groningen 
zelfs 225 en in Midden-Ft-iesland 246 
mm. Vooral de maanden Maart en April
waren zeer nat. Mei bracht alleen in 
Limburg en Groningen grote hoeveel
heden van ca. 80 tot 90 mm. Toch was 
Mei een groeizame maand, zodat men 
in de land- en tuinbouw, waarin men in 
Maart en April door het koude en zeer 
natte weer ver achterop was geraakt, 
weer op de werkzaamheden kon inlopen. 
In De Bilt regende het dit voorjaar op 
totaal 56 dagen tegen 47 dagen norn1aal. 
Veel goe<le woorden kunnen wij dit jaar 
voor het LENTE-seizoen dan ook niet 
vinden. Laten wij hopen, dat de zomer 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,BOXTEL" 

Boxtel 1 in finale van Rhode-tournooi. 

Boxtel 1 werkte zich Zondag j.l. met een 
verdienstelijke 3-1 zege op St. Mi
chiels-Gestel in de finale van het Rhode
tournooi. Ofschoon de rood-witters 
voor de rust ver beneden hun kunnen 
speelden, hadden zij toen toch reeds 
een 1-0 voorsprong weten te forceren. 
Deze voorsprong werd in een betere 
tweede helft opgevoerd tot 3-0, waar
na men de geel-zwarten het tegenpun
tje cadeau deed: 3-1 Door deze over
winning plaatste "Boxtel" zich naast het 
Veghelse Blauw Geel, dat de finale reeds 
eerder bereikt, had en nu met <le rood
baadjes mag strijden om de eerste prijs: 
een stel nieuwe voetbalshirts. Deze 
finale zal op Zondag 1 Juli te St. 
Oedenrode gespeeld worden. 
A.s. Zondag Juniorentoumooi.
In het St. Paulus-Sportpark zal Zondag
middag van 1 tot 6 uur een junioren
tournooi gehouden worden om de Pas
toor van Besouw-Wisselbeker. Voor 
voetballiefhebbers ongetwijfeld een in
teressante gelegenheid om kennis te ma
ken met het juniorenvoetbal v:in ver
schillende uitstekende ploegen, die de 
bezitters van de wisselbeker, Boxtel A, 
in een sportief voetbalgevecht naar de 
kroon zullen steken. 
Training. 

De spelers van het 3e en 4e elftal zij 
er op gewezen, dat voor hen de tr:iining 
is vastgesteld 's Woensdagsavonds half 
acht precies. 
Fancy-Fair Expresse. 

Zoals reeds eerder vermeld werd zal de 
K.S.V. ,,Boxtel" vanaf hedenavond tot 
en met Maandagavond in samenwerking 
met de Verkennerij uit de St. Petrus
parochie in het St. Paulus-Jeugdhuis een 
fancy-fair organiseren, waarover U in 
een advertentie el<lers in dit blad nade
re bijzonderheden kunt vinden. 
O.D.C.-JUNIOREN.

In de finale van het R.B.C.-jeugdtour
nooi kon het A-elftal het <litmaal niet 
bolwerken. Toch zal dit tournooi een 
prettige het-innering achterlaten bij de 
betrokken spelers, die op dit zo groots 
opgezette en goed georganiseerde tour
nooi zo'n uitstekend figuur sloegen. 
Voor a.s. Zon<lag staat weer een nieuw 
Jeugdtournooi op het programma. Dit
maal bij R.K.C. te Waalwijk, wa:ir SET, 
Concordia en R.K.C. <le tegenstanders 
zijn. 
Voorts wordt Z:iterdag nog voor de 
competitie gespeeld O.D.C. 10- Wil
helmina 13 om 3 uur en Zond:ig Con
cordia 6-O.D.C. 5 om 12 uur, terwijl 
O.D.C. 9 Zaterdag na:ir Udenhout trekt.
TENNIS. 

Het derde team heeft het in de wed
strijd tegen T.O.Z. in Oss niet kunnen 
bolwerken. Mede door het uitvallen van 

het dit jaar beter doet. Zoals zich <le 
eerste 10 dagen van Juni hebben gedra
gen, n.l. <lroog en zeer zonnig, zal het 
menig vroeg vacantieganger welgevallig 
zijn geweest, ook al bleef de tempera
tuur nog vrij laag. 
Op de meeste stations viel er v:in 29 
Mei tot op 11 Juni geen regen. Zon<lag 
j.l. kwam het vooral in het zuiden,
oosten en noorden van ons bml tot 
buien, plaatselijk met onweer. In Twen
te viel hierbij nog 8 mm neerslag. Ma:in
dag scheen zich het zonnige weer te 
willen herstellen, ma:ir dit "·as slechts 
schijn, want over de Golf v:in Bisc:iyc 
en m·er West-Frankrijk naderde met 
vrij grote snelheid een onweersfront, dat 
Dinsd:ig j.l. ons bnd p:isseerde. 1 lier
hij ,·iel er pbatselijk vrij zware regen. 
In het Noorden viel er op het Vliegveld 
Eelde b.v. ruim 10 mm. in een kwartier 
tijds. ! Ict was dit om,eersfront, d:it een 
einde br:icht aan de 14 d:igen met droog 
en zonnig weet-. Ons bnd kwam in een 
vochtige zuid-westelijke stroming te lig
gen en zo:ils het K.N.1\1.1. :il vcrw:ichtte, 
betekende dit het a:inbreken \'an een 
periode met onstabiel zomerweer, w:iar
bij de kans op onweer en regenstorin
gen van de oceaan weer groot wordt. 
Op het platteland z:il men zeker niet 
zijn ingenomen met deze weersomsbg, 
vooral niet de boeren, die druk ,net de 
hooiwinning bezig zijn. 
Opvallend is het ebt de tcmper:ituur 
tot gisteren nog m:iar steeds nil't de 
zomerse waarde v:in 25 gr. C wilde be
reiken of overschrijden. Op 25 April 
werd er op enkele stations een zomerse 
<lag gemeten (max. bm·en de 2'i gr. C.), 
maar nadien heeft het k\l'ik deze w:iar
de nog niet weer kunnen bereiken. Al 
waren deze eerste 10 dagen \'an Juni 
dan ook droog en zonnig, toch konden 
zij nog niet in de staduw staan \':lil die 
van verleden jaar, toen er zelfs enkele 
tropische dagen voorkwamen. m:ix. bo
ven de 30 gr. C. 
Inmiddels nadert de langste dag (21 Juni) 
al weer. Wanneer wij de Sterrengids v:in 
1951 er even op naslaan, dan zien wij 
dat de zon op 22 Juni 's morgens om 
6 uur 25 min. in haar zomerpunt staat. 
Na dit tijdstip gaat zij ons weer verla
ten, al zullen wij daar de eerste weken, 
vooral 's avonds nog niet veel van mer
ken. N:i drie weken b.v. komt zij 'mor
gens al 17 min. later op, terwijl zij 
's avonds nog maar 10 minuten eerder 
ondergaat. Gelukkig maar dat de mees
te zomerse en ook warmste dagen na de 
langste <lag voorkomen (norma:il ge
sproken), want :inders zag het er voor 
deze zomer wel erg somber uit, met nog 
maar enkele licht-zomerse dagen. 
(Nadruk verboden). 

de heer De Graaf werd met 4-1 verlo
ren. De uitslagen luiden: 
1. H.E. - J. de Gra:if-Abcouwer:

6-4, 4-6, 9-9.
2. H.E. - J. van Buul-Jurgen; 6-0,

6-4.
3. D.E. - S. de Rooij-Mevr. Post:

6-1, 6-0.
4. G.D. Mej. Richelle en F. van Rooy

-Mevr. Vasterhalt, Worp: 2-6,
4-6.

5. H.D. F. v. Rooii, J. v. Buul- Vas
terhalt, Abcouwer: 4-6, 6-8. 

HANDBOOGSPORT. 

De ziftingswedstrijden van de N.B. 1-1. 

voor het landenteam tegen België, zijn 
in volle gang. Na de eerste ziftings
wedstrijden waren er nog 100 schutters 
in de running, die Zondag j.l. aantra
den voor <le centrale zifting. Uit de 28 
beste schutters van deze wedstrij<len 
zullen tenslotte de 14 landenteam-schut
ters gekozen worden. 
Op de banen van l'Union, bekampten 
Zondag j.l. de 9 hoogste schutters van 
<listrict 5 en <listrict 7 elkaar. De uit
slag in 50 pijlen was als volgt: 
1. H. <le Koning, Boxtel, 225 p.
2. Ch. v. Erp, St. M. Gestel, 206 p.
3. v. Elsdonk, Han<lel, 204 p.
4. v. d. Eerden, Schijndel, 199 p.
5. J. v. d. Griendt, Orthen, 193 p.
6. Verbakel, Erp, 191 p.
7. Lemmens, St. Anthonis, 187 p.
8. P. v. Rooij, St. M. Gestel, 186 p.
9. ]. v. Riet, Mill, 180 p.
Vermoedelijk komen alleen H. de Ko
ning en Ch. v. Erp in aanmerking voor 
verdere selectie. 

D.E. Kinderboek

DE AVONTUREN VAN 
FLIP EN FLAP. 
Van deze uitgave der N.V. Douwc Eg
berts is thans het 2e <lee! bij de winke
liers verkrijgb:iar. 
De leuke, kleurrijke pla:itjes, die n;i in
plakking in het boek het verhaal van 
Han Hoekstra illustreren, kunnen aardig 
inwerken op de fant:isie <ler kinderen 
en zullen afwisselend me<lelijden en be
wondet-ing bij hen opwekken met de 
we<lerwa:irdighe<len en slimmigheidjes 
van <le schrandere honden Flip en Fbp. 
Het boek, compleet met een dertigtal 
plaatjes, is voor de kleinen een rijk be
zit waarnaar zij herh:ialdelijk zullen 
grijpen om er telkens een poosje van te 
genieten. 
De plaatjes zijn in 2 series van 12 stuks 
verkrijgbaar tegen inwisseling van 40 
punten. 
In ieder pakje Douwe Egberts koffie en 
thee treft men een punt aan. Bewa:ir ze 
zorgvuldig tot het vereiste aantal bijeen 
is en na inlevering bij uw winkelier, met 
bijvoeging van een der bons <lie voor in 
het boek ingeplakt zijn, ontvangt U een 
serie plaatjes gratis. 
Het compleet geïllustreerde boek is een 
mooi verjaardagcadeautje voor het kind. 

#! _______________ ...,. 

17 Juni Vaderdag!!! 

Wij brengen een ruime sortering in: 

Overhemden, vaste boord 
Overhemden, 2 losse boorden

Zelfbinders 
Bretels 

Sokken 
Anklets 

Sokophouders 
Zakdoeken 

Regenjassen 
Pantalons, enz. enz.

en .... bovendien nog steeds 
10 °/o korting in contanten. 

F. J. WITTEVEEN 
de zaak .... van vertrouwen 1 

RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze coupeuse is MAANDAG 
18 JUNI van 9.30 - 12.00 uur 

aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 

Stationstraat 1 1, Boxtel, Tel. 420 

Corset,Centrale P. Tilanus. 

1 17 JUNI 

1 Vaderdag :: Sigarendag 
Dit betekent dus ... 

dat Vader Zondag eens extra 
wordt bedacht met 

een doos fijne • sigaren 
die w11 m ruime keuze voorradig hebben, 

ofwel met 
een grote doos sigaretten 

}f U weet toch ook, dat wij de alleen,
}f verkoop hebben van 
}f WHITE ASH, BALMORAL 
}f en CARL UPMANN-Sigaren? 

W. PRICKTelefoon440

Iedere Vrijdag en Zaterdag 
volop verkrijgbaar ons 

Overheerlijk Krentebrood 
van f 1,10 voor 85 cent
van f 1,65 voor f 1,25

Alleen bij 
,,:De Voc,,cuitqan,/' Liempde A 5

Telefoon K 4196-231 

17 JUNI 

DE DAG! 

Geef hem een mooie das 
Wij zorgen voor een aardig e ver p akki ng. 
Speciaal adres voor alle 

HERENMODES 

Fa. H. v. Eijck::de Louw 
KRUISSTRAAT 1 BOXTEL 

Zeer binnenkort krijgt 
Breukelen een eigen 

tl 

KANTOORBOEKHANDEL 
Nadere mededelingen hierover volgen nog 

BEZOEKT TIJDENS DE 
KOMENDE DAGEN DE GROTE 

Fancy-Fair Expresse 
in  het St. PAULUS-JEUGDHUIS 
ten bate van de R.K.S.V. ,,Boxtel" 

Nieuwste attracties * Schitterende prijzen
Entrée voor volw. 10 cent. Kinderen onder geleide vrij 

Vrijdag 1 5 Juni 8-1 2 uur; Zaterdag 2-1 2 
uur; Zondag 12-2, 6-12 uur; Maandag 
8-12 uur.

Zie voor bijzonderheden de raambiljetten.

H rnnrom ..• . 

# 

belangrijke korting
een ..,eer l bï#onder 
. op onze toch a ]'"' 

b. t •· biJ. ieder o 1ec lage pnpen 
• TWEE STUKS

waar V er OOPT TEGELIJK VAN K 

* Ziehier enkele interessante voorbeelden :

• k' .k n welke bijzondere koopjes U
Komt U eens lJ e , 
hier kunt weghalendocht

e
r, kennis, vr_iendin of

Breng Uw moeder, 
en profiteer van

buurvrouw mee; koop samen 
dezr, exceptionele attractie. 

-- --

per stuk p. 2 stuks 
PRIMA BADDOEK 
GROTE MAAT BADDOEK 
THEEDOEKEN 

GROTE MAAT THEEDOEK 
EXTRA ZWARE THEEDOEK 
PRIMA 

BONTE KEUKENDOEK 
POTDOEKEN 

EN VAATDOEKEN 
DWEILEN 
RODE ZAKDOEKEN 
( zachte kwaliteit) 
TAFELLAKENS 

WIT DAMAST TAFELLAKEN 
( 120 x 150, mooie kwaliteit) 
EXTRA GROTE MAAT 
( 150 X 210) 
ONTBIJTLAKEN 
( I 40 x 140 
LAKENS 

2 persoons LAKEN 
( 1 e kwaliteit graslinnen 
ZWAAR GRASL. SLOOP 
LUIERS 
BABYTRUITJE 
( prima glansgaren) 
PRIMA WERKSOK 
in zwart, grijs, bruin sajet 
BREIKATOEN 
100 gr. knot 
BREIWOL 
tientallen kleuren, 100 gr. knot 
KAARTJES WOL 
de bekende kwaliteit 
DAMESKOUSEN 
1 e keus, moderne kleuren 
ZAKDOEKEN 
grote maat, effen wit en fantasie 
HEREN SINGLETS 
1 e kwaliteit interlock 
DAMESDIRECTOIRES 
Ie kwaliteit interlock 
AFGEPASTE 
GLASGORDIJNEN 
90 x 160, prima kwaliteit 
SIERKUSSENS 
pracht pluche 
WOLLEN DEKENS 
175 x 225, grote maat 2 pers. 
JAPAN MAT 
40 x 70, mooie kleuren 
RUIGE MAT 
prima voeten veger 
CHINA MAT 
140 X 180 
170 X 230 

1,40 

2,15 

0,79 
1,30 

1,15 

0,79 
0,79 

0,89 

8,75 

10,90 

10,75 

9,95 
2,95 
1,45 

1,35 

2,95 

1,25 

2.25 

0,13 

2,45 

0,69 

2,75 

2,35 

6,90 

4,95 

24,50 

1,85 

3,95 
7,95 

12,50 

Onze etalages bevatten nog 

10-TALLEN

2,36 

3,48 

1,48 
2,33 

2,11 

1,43 
1,41 

1,65 

15,75 

19,75 

19,40 

18,40 
5,60 
2,68 

2,45 

5,65 

2,28 

4,18 

0,20 

4,35 

1,24 

4,95 

4,35 

11,90 

9,16 

44,60 

3,38 

7,54 

14,28 
22,16 

andere interessante 

AANBIEDINGEN 

't :Is weec ... . .

IN DEN OOIEVAAR 



"Waarom werd 
SCHETS UIT HET LEVEN-

DOOR WILLY H. HEITLING. 

.,Kijk ereis meneer", zei de orgelman, 
"d'r loopt een dikke rode streep
dwars door de mensheid. Aan de ene 
kant staan de mensen die als mens le
ven , aan de andere kant de lui die 
eigenlijk machines zijn. Die staan op als 
er een belletje gaat, die beginnen te
werken als er een belletje gaat, ze hou
den ermee op als er een belletje gaat, 
en in 't laatst dan gaat er weer een bel
letje en dan zijn ze dood. Dat wordt 
tenminste beweerd. Maar in werkelijk
heid zijn ze nooit anders dan dood ge
weest. Nee meneer, vrijheid blijheid. Ik  
kruip in m'n woonwagen en laat ' t  dan 
maar regenen en waaien. Ik zit droog. 
En laat de stukken op de beurs maar 
zakken tot ze een ons we2en. 't Maakt
mij niks. Mor2en span ik d'r m'n ouwe 
Rosa weer voor en dan trekken we ver
der, andere plaatsen, andere mensen".
Hij l iet  zi jn stoel op de beide achter
poten balanceren en leunde tegen de 
wand van het 2ammele wagentje, dat er 
een beetje van wiebelde. Smakkend 
lurkte hij aan zijn pijpje. 

Een mens moet een dergel i jke filosofie 
even verwerken. Hoe wordt een mens 
orgelman? Kleine kinderen willen ma
chinist worden of piloot. Niemand ziet 
in draaiorgelmuziek het i deaal v;:in zi jn 
leven. Zoals h i j  kan vertellen van zi jn 
reizen door België en Frankrijk, door 
Zwitserland en Duitsland ; van zijn bnge 
kleurige leven dat hier in de streek be
gon en dat hem telkens weer naar deze 
omgeving terugvoert. ,,Want ki jk eens 
h ier, ons soort mensen heeft weinig waar 
't zich aan hecht, nietwaar. Maar ic ge
boorteplaats waar je bent opgegroeid, 
waar je kind bent geweest, och, daar wil 
ie  toch alti jd nog weer eens naar toe". 
De vragen schieten er b i j  ons uit. Voelt 
u zich gelukkig? Zou u ' t  anders aan
pakken als u opnieuw moest beginnen ?
Zou u met i emand anders willen ruilen ?
Waarom gaat u niet in een oudeman·
nenhuis ?  U hebt toch recht op ouder
domspensioen? Hoe oud bent u eigen
li jk? U bent nu nog kras, maar hoc zal
't ga:m als u ziek wordt?
, , Ik kan beter ' t  hele verhaal vertellen", 
zegt hij. Het potkacheltje snort in de
hoek van de wagen en maakt het be
hagel i jk  warm in de kleine ruimte. De
petroleumbmp geeft een gezell ig zacht
geel l icht. Dan komt de gc,chicdenis
los. Eerst met horten en stoten, :dsof a l
d ie herinneringen niet zomaar op com
mando in de r i j  willen gaan staan. Dan
steeds vlotter.

EEN MENS VERTELT. 
De kranteman spreekt uiteraard met 
veel mensen. Vanmiddag pra;:it h i j  met 
deze of gene, vanavond tikt hij zijn ver
haal, morgen staat het in  de krant, maar 
dan i s  de verslaggever al weer met zijn 
volgende onderv,erp bf'zig. 
Een heel enkele keer bli jft er iets van 
in zi jn herr.;'nering hangen. Maar meestal 
gaat het zo : een filmster zegt temend 
een paar van buiten geleerde woorden 
van achter een masker van rouge en 
make up. Maar <le mens, die achter dat 
masker verborgen gaat, zwijgt. Een be
kend buitenlands generaal <ratelt van 
achter zijn onderscheidingen een p;:i:ir 
regels naar de i jverig noterende schare 
ve

.
rslaggevers en stapt dan weer in de 

auto met <le standaard. Maar de mens 
achter al die l intjes geeft zich niet bloot. 
Een minister leest een zakel i jke verkla
ring voor : geen woord te veel, geen 
woord te weinig. De journal ist schri jft. 
Maar van wat er werkel i jk in die men
sen omgaat heeft hi j  geen weet. 
Hij zou n ie t  kunnen vertellen hoc ze 
zich gedragen als  ze kiespi jn hebben, of 
dat boerenkool met worst hun l ieve
lingsmaal is .  
Maar h ier, in  de schemering naast de 
petroleumlamp zit  een oude man. Hi j  
rookt z i jn pi jp en praat. H i j  vertelt de 
geschiedenis van zi jn leven. Geen zorg
vuldig u i tgebalanceerde verkla ring. 
Geen schone rcthoriek. Een eenvoudig 
verhaal in onopgesmukte taal. 

NAAR DE VRIJHEID. 

Zeven en zestig jaren geleden werd hij 
geboren in de gelderse Achterhoek. 
Een goede opvoeding in een burgerl i jk 
gezin. , Jvbar mi jn vader w;:is ontzet
tend streng. Beste mensen, die naar hun 
weten voor me gedaan hebben wat ze 
konden. Naar hun weten. Dat  wil na
tuurl i jk nog niet zeggen Jat dat  ook 
het beste was." 
Hij vertelt verder. AnecJotes u i t  zijn 
schooljaren. Een paar jaar op de HBS. 
De eerste betrekking op een muf bn
toor, waar een verstikkende lucht op
steeg u i t  duffe folianten. Tussen bkkc, 
bi jziende hongerl i jders, die met hun 
schamel loon vergeefs probeerden de 
tering buiten de deur te houden. Urrn· 
lang schri j fwerk onder hel ga,licht. Dan 
de drang naar vrijheid. Een dag weg
blijven. Ontslag. Een hevige scène thuis. 
Het vertrek. , ,M'n moeder stopte me 
nog gauw een paar boterhammen in de 
zak. Gek, dat vergeet je  niet, rn de 
ruzie met vader wel". 
De eer,te ellendige t i jd in  logementen, 
waar hij zich niet thuisvoelde. 
. ,Je voelt j e  toch eigenli jk een pa,;a. 
Drie maanden tevoren bestelde je een 
kop koffie in een goed hotel. Nu l i eten 
ze je daar niet eens binnrn. Niet om
dat je geen fatsoenl i jk mens was. Maar 
omdat je er n iet u i tzag als een fatsoen
lijk mens. Omdat je er uitzag als iemand 
die in staat zou zijn een brood te gap
pen en niet  als i emand, die kans zou 
zien een ton in één keer achterover te 
drukken". 
IJan het orgeltje. Eigenl i jk  moet je met 
twee man z i jn bi j  een orgel, één die 
draait, en één die het geld ophaalt. 
Deze orgelman heeft het a l t i jd  alleen 
gedaan. Hard werken. Lange dagen ma
ken _en zuinig zijn om een e igen woon
wagen te kopen. Dat kon al  gauw. Hi j  
had wat geld van thuis. De rest  spaarde 
h i j  er binnen het jaar bij. Toen met wa· 

ik orgeldraaier?" 
gen en orgel naar België en naar Frank
rijk. In Frankrijk hclccfdc deze man 
zijn romance. 

ROMANCE IN FRANKRIJK. 
Hi j  zegt er niet l'ecl van. , ,Ach, l'rouw
volk", ik heh me d'r nooit veel aan ge
legen laten liggen. Eigenl i jk was ik te 
h lcu,  toen ik nog zo'n jongen was. 
M;iar d;i;ir in Frankrijk, daar ontmoette 
ik d'r. Ze wilde wel met me trouwen, 
maar dan moest ik 't orgl'I wegdoen. 
Ik heb er maanden en maanden o,Tr 
geprakkezeerd. Maa,· ik heb 't gedaan. 
Ik hen daar in een fabriek gaan werken. 
Van de opbrengst van de wagen en het 
orgel konden wc een net huishoudinkje 
opzetten. 
't Was a l les cen\'oudig, maar toch heel 
netj es. En 't was er gezellig. 
Daar had ze slag van, om ' t  gezellig 

• te maken in huis. Dat vergoedde j e  de 
el lende van crn dag in die fabriek op
gesloten te zitten. 't l lrefr maar een 
goed jaar geduurd. Toen kregen wc een 
zoon, Renée. Een pa:ir maanden later 
st ierf ze. ,,Zorg goed voor Renée", zei 
ze, ,,laat hem geen s traatmuzikant wor
den". Dat is het batstc wat ze tegen 
me gezegd heeft". 
Even bl i jft het stii in  de bedompte ru im
te. Rustig brandt de gele vbm in de 
petroleumlamp. , ,Nou, en toen was 't 
kapotte boel meneer. Ik raakte aan de 
drank, bracht Renée naar een tehuis en 
joeg de hele boel er door. Bij die fa 
bri ek werd ik al gauw ontsbgen . Dat 
heeft een paar · jaar gctluurd zo. Want 
een mens die op hol slaat komt niet  ge
makkel i jk weer tot stilstand. 
Op een Zondagmiddag ging ik naar dat 
tehuis 0111 m'n kind op te zoeken. 1 l i j  
was toen een jaar of  drie, denk ik. Lhar 
zat h i j  in een zandbak te spelen, met 
a llema::11 andere bleke kinderen, allemaal 
met dezelfde pakjes aan. Ik  denk : mi jn 
k ind in zo'n gesticht, en met zo'n uni 
form aan? Toen ben ik naar d ie  fabriek 
teruggegaan. Ik zei dat ik er spijt van 
had. Maar dat was helema;:i] niet nodig. 
' t  \Vas allemaal a l  weer zo lang gele
den. I k  ging hard aan het werk. Eerst 
gezorgd dat mi jn zoon naar een andere 
inrichting kon. Dat kostte handen vol 
geld. Toen verder gespaard voor een 
n ieuw orgel en voo,· een ni euwe wagen. 
Jaren duurde dat en ik heb me d'r alles 
voor moeten ontzeggen. ,\1aar 't i s  ge
lukt. Kijk, dat portret. D:i t i s  mijn zoon 
met zijn nouw en de beide klcinkin
d<.'ren".  
Een zonnige kick.  , , !  l i j  l i jkt op mi jn 
vrouw. Hi j  heeft  nu een machincfahrick
je in de buurt van Rci rns". De oude 
baas zegt het niet zonder trots. 

MIJN LEVEN WAS GOED. 
"Ja maar . . .  vindt uw zoon tbt dan goed 
als u h ier in een woonw:igen . . .  " 
" Ki jk  eens, een mens z'n lust is een 
mens z'n leven. Ik  weet dat ik welkom 
zou zijn bii de ·kinderen. Maar zo lang 
ik nog goed ben blijf ik in  mijn wagen. 
Ik kan me behoorl i jk redden. Ik  heb nu 
een kle in orgeltje, dat n ie t  zo zwaar 
draait. Ik zou 't niet kunnen missen. 
Met oud metaal of lompen zou meer te 
\'erdienen zi jn .  Maar da;:ir houd ik niet 
van. Ik kan me best redden. Ik lcd, zo
als i k  zelf wil . Zo'n orgel bl i j ft al t i jd 
bestaan want daar zit  ron1antiek in .  
Hoc zakeli jker de mensen doen, des te 
meer behoefte hebben ze aan roman 
tiek. Ne<é, a ls ik opn ieuw moest begin-
nen dcc ik het nèt zo . .  " 
De lamp werpt ecn schaduw van een 
rustig gebaar op Je  \\'Jnd. Op het b

chcltjc zingt een kctd water. l�o,a 
st,1mpt in haar sb;:ip met een voet. 
1 !oeveel mensen zullen er \\"CCr nt't-zo 
willen leven?  

Paroch ie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

5e Zondag na Pinksteren. 
17 Juni 195 1 .  

D e  ll f f . M issen z i jn  0111 half 7 ,  kwart 
\'Oor 8, ') uur en 0111 half 1 1  de l loog111 i s .  
De H. /V1is van half 7 voor Kath. Thuis
front ;  kwart voor 8 gel. 1 1 . Mis voor 
Johanna Maria v .  der Steen -Sl i j ters en 
Wilhelmus Petrus de zoon ; l) uur gel . 
H. Mis voor Maria Loerakker-,·an Geel ;
half 1 1  gez. jrgt. voor Ann:i .\1aria van
Oirschot-Sch ecpens.
Vandaag ,_pat in al le HH. Missen de 2e
schaal voor de bizondcrc noden van het
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de  gelovigen \\·ordt aan
bevolen . Hedena,·ond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
Maandagavond 0111 half 8 M;:iriacongre
gat i c .
Öonderdagavond om 7 uur Lof met
met roze,;lwcdje.
Zat erda« i s  er gclc0enheid tot b iechten
van half 3 tot 4 uur� en v;:in ó tot half 8.
IJopcn iedere dag van half 3 tot 3 uur.
\1AANDAG : kwart voor 7 gel .  H.  Mis
voor Toos Schuurmans v .  w. de Buurt ;
z . a .  gel. I l . Mis voor Arnoldu, v. Kils
donk v .w. de R .K. Bond vocdings- en
genotmiddelen afd. Boxtd ; half ·8 gel .
I -1 .  Mis voor Hendrica van Laarhoven ; 
half 9 gel. I I . .\.1 is voor Alphons ,·an
Vlerken en Jacques de zoon.
Hedenavond om half 8 Congregat ie .
DINSDAG : kwart voor 7 gel .  1 1 . Mis
voor Toos Schuur111;:1 1 1s v. w. de Buurt;
z .a .  gel .  1-1. Mis voor Helena Mestrom
Brouwcrs ; half 8 gel. 1 1 . Mis voor Jo
hannes Jac. v. Kempen ; half 9 gel. I--1.

Mis ter ere van het 1 1 . I brt ; half 1 0
gez. Huweli jksm is.
WOENSDAG : kwart voor 7 gel. I I.
Mis voo1· Toos Schuunnans v .  w .  de
Buurt ;  z .a .  gei . 1 1 . .l\1 is voor Arnoldus
v. Kilsdonk v. w. het personeel van de
Exportcentrale Boxtel ; half 8 gel. H.
Mis voor Wilhelmina Schelkkens-,·_ d .
Ven ; half 9 gel. H.  \� i s  mor Petrus Jo
hannes Musselaars-, 1-Icnrica de hsvr. en
Petronella de doch ter.
DONDERDAG : kwart voor 7 gel. I-1.

Mis voor Toos Sdrnunnans v. w. d e  
Buurt ; z .a .  gel. I - 1 .  M i s  voor Govcrdina 
van l lcesch-v. Aarl e ;  half 8 gel . 1 1 . Mis 
, ·oor Martinus Giesbcrs ; half 9 gez. 
mndst. voor Adrianus Pennings. 
l lcdenavoml om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
VRIJDAG : kwart voor 7 gel. 1 1 . Mis
voor Toos Schnurmans v. w. de  Buurt ;
z.a .  gel. l· I .  Mis voor Arnoldus v. Kils
donk v.w. het personeel van de Export
centrale Bo.xtc! ; half 8 gel. mndst. voor
\Vi lhcl111 ina Schellekens-v. d. Ven ; half
') gez. mndst. voor Jacobus Raaymakers.
! ledenavond om 8 uur I-1. ramilie.
ZATERDAG : kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Toos Schuurmans v.w. de Buurt ; 
z .a .  gel .  1 1 . Mi� voor Arnoldus v. Kils
donk v.w. het personeel van de Export
centrale Boxtel ; half  8 gel. gef. jrgt. v.
Hendricus van Gerwen ; half  9 gez.
mndst. voor Johannes Jac. v. Kempen.
Gelegenheid 0111 te biechten van half 3
tot 4 uur en van 6 uur tot J1alf 8.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen : Mari nus Adrianus 
van Beunlcn geb. en won. in deze par. 
en Adriana Bertina Johanna van I luyge
voort geb. en won. te Tilburg (par. 
Hoefstraat) ; Marinus Johannes van Box
tel u i t  Waalwijk en Elisabeth v .  d. Gouw 
Hit deze parochie ; Johannes Henricus 
Dollcvoet uit deze parochie en Maria 
Joh;:inna van Wanrooy u i t  Esch, waar
\'an heden de 2de afkondiging geschiedt. 
I-lenricus J;:icobus Heerkens geb. en 
won. in  deze paroch ie en Barbara Maria 
Mestrom geb. te Maasbracht en won. 
in deze paroch ie,  waarvan heden de 3de 
afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zi jn verplicht de hun be
kende huweli jksbeletselen, waarin niet i s  
gedispenseerd, ten spoedigste aan tie 
pastoor bekend te maken. 

Bij de uitvaart van Amoldus van Kils
donk voor de Missie van Pater Meulen
dijk S.V.D. f 7,69. 

PAROCfilE H. HART, BOXTEL. 

5e Zondag na Pinksteren. 
Hoogtijdag van ons 
Gouden Parochiefeest. 
17 Juni 195 1 .  

D e  1 1. 1 1 .  .'vl issen zi jn i n  d e  kerk om 6, 
7, 8, ') en 1 0  uur en in de Burcht-lopel 
nm 7, 8 en 9 uur. 0111 I U  uu,· Ponti fi
cale lfoog111 i s  op Ie dragen door Z. 1- 1 .  
E�c. \1gr. \V. !v 1utsants, om Cod t e  
danken voor alle \\'cldadcn i n  de afge
lopen v i jft ig jaren ontvangen. 
:\1oge deze 1 1 . Mis, opgedragen door 
onze Bisschop, door de  deelname van 
zoveel mogel i jk  parochianen, welke i n  
de gezamenli jke antwoorden e n  "Credo" 
door allen meegezongen zich zo nauw 
mogelijk met de  Celebrant verenigen, 
hèt grote Dankoffer zijn aan God van 
ons al len. 
De eerste schaal gaat vandaag voor de 
kerk, de tweede voor de Bijzondere 
Noden. 
V::tnavond is  het vanwege het overbe
zette program CEEN Lof. 
Woensdag des avonds om 8 uur verga
dering van de prefecten en onder-pre
fect<:n der 1 1 . familie voor mannen, in 
de Ark. Alkn dienen aanwezig te zi jn. 
Donderdag : de feestdag van de H. 
Aloysius, patroon van de studerende 
jeugd. 
Vrijdag is het des :ivonds om half 8 H. 
Fami l ie  voor meisjes b i j  de Eenv. Zus
ters Ursul inen ; om 8 uur in de kerk I-1.

Fa11 1 i l ie  \'00r mannen. Nu gedurende de 
parochie-retra i te deze godsdienstige ver
cni0 in 1•cn H('('ll ver0 ;Hlerinucn oehou<len 
hel;be�, w�nlen :il�n b i j;ond;r aange
spoord weer trouwe bezoekers te zijn. 
A.s. Zondag zijn de diensten weer als
gewoon d.w.z. in de kerk om 6, 7, 8,
kwart 0l'er 9 cn  half 1 1 ;  in  de Wijk
kapel om kwart over 7, half 9 en
kwart \'Oor 1 0.
ZONDAG : in de kerk : ó uur 1. d. ter
ere van de 1 1 . Gerardus ; 7 uur 1 .  d.
voor het geestel i jk  en t i jdel i jk welzijn
der parochianen ;  8 uur 1 .  d .  tot bijzon
dere imentie ; 9 uur 1 .  d. tot Bi jzondere
Intentie ; I U  uur Pontificale l longmis om
God te danken voor alle weldaden in
de afgelopen 50 jaar ontvangen .
In de Burcht-ka pel : 7 uur 1. d. tot bi j
zondere i n tenti e ;  8 uur 1 .  d. tot bi jzon
dere intent ie ; 9 uur 1 .  d .  voor de leven
de  leden van de Broederschap van St.
Will ibrord.
MAANDAG : 7 uur gcf. 1. j. voor Se
bastiaan v. d. Aker en Henrica v .  d.
Loo z.e . ; kwart voor 8 1 .  d .  voor Petrus
"\klis v.w. de kleinkinderen ; z i ja l taar
1 . d .  voor J\faria Gurvers-v. Nistelrooij ; 
half 9 z. d. u it  dankbaarheid.
DINSDAG : 7 uur 1 .  j .  voor I knricus
van Grinsvcn ; kwart voor 8 1 .  j .  voor
Petronella de Bie-Schoni s ; zijaltaar l . j .
voor Gerardus Roscnboom;  half 9 1 .  d .
voor l lcnriette Strijbosch.
\VOENSDAG : 7 uur 1 .  d .  voor Corne
lis Sl i j ters ; kwart voor 8 1 .  d .  voor Jo
hannes Brands in de parochie van St.

Denksport 
HORIZONTAAL : t .  Levensvocht;  4. niet dik 1 6. drinkgerei ; 9. nobe l ,  
10 . gewoonte, wijze van kleden ; l l . vochtig ; l'.l .  zijrivier van  de Rij n ;
14 . bewoner van Letland ; 1 5. zuivelproduct ; 1 7. God van de liefde ; 
20. deel van een mast ; '.l'.l. spi l ;  '.l4. en anderen ; '.l6. zoetwatervis , 29 . 
voorzetsel ; 30. gereed ; 3 1 .  zuidvrucht ;  32. verlaagde muzieknoot ;  33 .  
houwland ; 35. soort onderwij s ;  36 .  universitaire tite l ;  37 .  voorzetse l ;  
39 . toespraak 1 4 1 .  goed getroffen ;  43 .  hondenras 1 44. haarkrul ;  46.
vloerbedekking ; 48. water in de Biesbosch ; 49. andere; 50. voorzetsel 1 
5 1 .  teer; 52. zandheuvel.
VERTICAAL : 1. Japanse munt ; 2. eerste mens 1 3 .  peetvader ; 5. nacht
vogel ; 6. rcmcngestalte ; 7. rivier in Duitsland;  8. hoofddeksel ; 12 .  
pers .  voo rn .  woord ; 13 .  bergplaats ; 1 6. lafhartig mens 1 1 8 . infectie
ziekte (lnd.) ; 1 9. drinkgerei , 2 1 .  slede ;  23. pronkvertrek , 25. _ indien,  
27 . zwaardvis ; 28 .  plaats in  Gelderland ; 29. troefkaart ; 34 .  boksterm; 
36. steekwapen ;  38 .  stad in België; 39. stad in Italië; 40. lengtemaat 1 
4 1 .  Godsdienst ; 42. klein bootje ;  43. aanw. voornw. ; 45. lofzang ; 47.
moment.

Oplossing vorige puzzle 
HORIZONT AAL : 1 .  Koste r ;  enkel .  2 .  Arti s ;  are ; le i .  3 .  Ade ; etage ; 
ane. 4. Peen 1 raad. 5. Sol ; rek.  6. T.T. ; ra. 7. Atc ; gat. 8. De ;  me. 
9. Ann ; air. 10 .  Roef; Abel. l l . E l ;  toren ; Nero. 1 2. Nier ; elan; ego.
1 3 . Dertig ; Tolen.
VERTICAAL : 1 .  Kaapstad ; arend. 2. Orde ;  otter ; olie. 3 .  Steel ; meter.
4

,-
Tien ; fort. 5 .  Est ; rei. 6. Raam ; velg. 7. Erg ;  nat. 8. Neer ; anno. 9.

K laar; abeel. 10. Een ; aera ; mier ; 2e. 1 1 . Lied ; kater : loon.
MAGISCH FIGUUR : t .  Fakir. 2. Baronie. 3 .  Kolos. 4. Sinopel. 5. Risée

Thercsia m-crlcden ; z i jaltaar 1. m .  1·oor 
\Voutherus van Wecrt-Karsse111akers ; 
half 9 1. d. voor Petronella v. Ocrs. 
DONDERDA G :  7 uur 1 .  d .  voor 1<.os:i
lia l · lcrmes-Schül ler ;  kwart voor 8 1. d. 
voor Sjcfkc Schelkkcns v.w. de Fran
ciscusschool ; z i jaltaar 1 .  d .  voor Johan
nes Smits ; half 9 gez. d .  voor Hubcrtus 
Dricsscn-Willems v.w. de l l engelclub. 
VRIJDAG : 7 uur gcf. gez. j. voor Leo
nardus v. d .  Weijst ; kwart voor 8 1 .  j .  
voor Adriaan Karssemakers ; zi jaltaar 1 .  
m . voor l lubertus Driessen-Wi l lems ; 
h;ilf 9 1. d. voor Gerdina Schcepens
Smeekcns.
ZATERDAG : 7 uur gef. 1. j .  voor Se
bastiaan v. d .  Aker en 1-lenric;:i v. d. Loo
z.e. ; kwart voor 8 1. i .  voor Mej .  Justina
Waals-Göts ; half 9 1 .  j .  voor Jan Ha 
zenberg ; 9 uur pl. gez. H. Mis b i j  ge
legenheid van de inzegening der N ij ver
heids-school alhier.

PAR. H. LAMBERTUS - , G-EMONDE.

5de Zondag na Pinksteren
17 Juni 195 1 .  

ZONDAG : half 8 H .  Mis voor het wel
zijn der parochie ; 10 uur jrgt. voor 
Lambertus Timmermans en Wilhelmina 
de hsvr" 
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Cornelis 
Voets en Paulina de hsvr. 
[)INSDAG : half 8 jrgt. voor Joannes 
Beekmans en Petronella de hsvr. ; 9 uur 
gez. H. Mis voor de leden van St. Anto
nius en St. Sebastianusgilde. 
WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Henri
cus Hoezen. 
DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Wil
lem Eijkemans en Anna Maria de hsvr. 
VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Henricus 
Zwanenberg en Wilhelmina de hsvr. 
ZATERDAG : half 8 j rgt. voor Henricus 
Verhagen. 

Deze week zullen geschieden ·, 
Donderdag mndst. voor Henrica v. Oir
schot. Vrijdag mndst. voor Joannes 
Bergman. Zaterdag mndst. voor Hen
rica Vorstenbosch. 

PAROCHIE H.  THERESIA, BOXTEL. 
5e Zond� na Pinksteren.
17 Juni 195 1 .  

Om 7 uur 1-1 .  Mis voor het geestelijk 
en t i jdel i jk welz i jn  van de paroch ie ; 0111 

half 9 H . .  1\ 1 is  tot zekere intentie (E). ; 
0111 10 uur de hoogmis als gez. mndst. 
voor I lcnd rikus van der Schoot. 
De eerste schaal gaat voor de eigen 
kerk ; de tweede voor de  Bi jzondere No
den. 
Om half 3 Lof, na het Lof wordt een 
lied gezongen. 

De H.  Missen gedurende de week : 
MAANDAG : om half  8 mndst. voor 
Joannes Brands. 
DINSDAG : om half 8 mndst. voor Jo
hannes Lei jten. 
WOENSDAG :  om half 8 H. Mis voor 
Johanna Renders-van de Moosd i jk. 
DONDERDAG : om half 8 mndst. voor 
Johannes Maas. 
VRIJDAG : 0111 half 8 1-1. Mis voor de 
overleden familie W estcrwoudt-Maz
zol i ; om 8 uur H. Mis voor Maria van 
Kasteren-Ti 111111ermans. 
ZATERDAG : om half 8 j rgt. voor Pe
trus Schellen. Des middags gelegenheid 
tot biechten van 6 tot 7 uur. 
Gebeden verzocht voor Antoinette 
Schuurmans te 's Hertogenbosch over
l eden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

5e Zondag na Pinksteren 
17 Juni 195 1 .  

ZONDAG : half 7 1 .  111. tot welzijn der 
parochie ; 8 uur 1 .  mndst. voor Corn. 
l'utmans ; 10 uur z. i. voor Augustinus 
LoJewijks en Maria de hsvr. ; 3 uur Lof 
daarna meis jes-congregatie. 
MAANDAG : 7 uur z .  mndst. voor 
TI1eod. v. d .  Boer ;  half 8 1. j. voor He
lena Leon. v. Rooij ; 8 uur 1 .  j. voor 
Lamb. v. R ijzewijk. 
DINSDAG : 7 uur 1 .  j .  voor Adriana v. 
Genven ; half 8 1 .  j .  voor Johanna v. 
Rooi j ;  8 uur 1 .  j .  voor Frans Kreyveld 
en Jos. v. d .  Gouw ; half 1 0  z .  huwelijks
mis. 
WOENSDAG : 7 uur z. mndst. voor 
Laur. Quinten ; half 8 z. m. tot bijz. 
in tentie ; 8 uur 1. j .  voor Ant. Thomas
sen, Cornelia en Johanna de huis
vrouwen, 
DONDERDAG : 7 uur z. j .  voor Mart. 
v. d. Boer;  half 8 1. j .  voor Lamb. Kel
ders ; 8 uur 1. j .  voor Jan v. d. Velden.
VRIJDAG : 7 uur z. j. voor Johanna
Mart. v. d. Boer ; half 8 1. j. voor Johan
na Jan v. d .  Velden ; 8 uur 1. j. voor
Catharina Lamb. Kelders.
ZATERDAG : 7 uur z .  jrgt. voor Ant. v.
Laar hoven ; half 8 1. j. voor Petrus
Scheutjes ; 8 uur 1. j. voor Maria v.
Rooij .
ZONDAG : half 7 1 .  m. voor Catharina
Petrus v. d. Sande te Best overleden ; 8
uur 1. m. tot welzijn der parochi e ;  1 0
uur z .  j .  voor Mart. Kelders. 

In de Kapel der Eerw. Zusters : 

Maamlag 7 uur 1. 111. voor Jan Maas. 
Dinsdag 7 uur 1 .  111. voor Hendrik Hul
sen. Woensdag 7 uur 1 .  m. voor Wil
lem \Vitlox v.w. de  kinderen. Donder
dag 7 uur 1. m .  voor Engelb. v. d .  Vel
den v.w. de  Boerenbond. Vrijdag 7 uur 
1. m.  voor Laur. Quintcn als over!. lid
0. L. Vr. v. d .  1-1. Eik. Zaterdag 7 uur
1. m. voor Maria Hemlr. Putmans als
over!. l id proc. Bergen op Zoon-Sit
tard. Zondag : 1 .  m.  voor Com. Putmans
als overl. lid. H .  Bernadette.
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
algem. 1-1. Communie der kinderen • de 
jongens komen biechten Donderdag:nor
gen 8 en 's nam. om 1 uur de meisjes 
Vrijdagmorgen om 8 uur en 's  nam. om 
1 uur. 
30e. Edelachtb. Heer Jacques v. Hellen
berg Hubar te Hilversum overleden . 
Catharina Petrus v. d. Sande te Best 
overleden. 
Gedoopt : Gerarda Cornelia Gemma 
dochter van Wilh. Lathouwers-Kuppens. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

5e Zondag na Pinksteren. 
17 Juni 195 1 .  

H.H. Missen o m  7 uur ; half 9 en 1 0  uur 
Hoogmis voor de  Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bi jz .  Noden van het 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje ; na het Lof een l ied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
t ste, 2de, 3de en 4<le leerjaar komen 
biechten. Woensdag onder de H. Mis 
van 7 uur zullen ze gezamenlijk com
municeren. 
ZONDAG : 7 uur H. Mis voor Anna 
Schoones-van Beljouw ; half 9 H.  Mis 
voor Goverdina v. d. Boogaard-Vrijvo
gels te Vught overleden ; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie.  
MAANDAG : 7 uur H. Mis voor Mevr. 
Antoinetta v. d. Wiel-v. d. Steen te 
Vught overleden ; 8 uur H. Mis voor 
Mej.  Maria Emerentia Banens. 
D INSDAG : 7 uur mndst. voor Wilhel
mina Konings-v.d. Laar ;  8 uur mndst. 
voor Gerardus Josephus van Oers. 
WOENSDAG : 7 uur jrgt. voor Lam
hcrtus van der Lee ; 8 uur H. Mis voor 
Johanna van den Akker-Doleweer<l. 
DONDERDAG : 7 uur mndst. voor Cor
nelis Pieter Verhoef; 8 uur jrgt. voor 
Johanna Petronella v. d .  Lee-v. Gorp. 
VRIJDAG : 7 uur mndst. voor Antoinet
ta Wilhelmina van Rulo ; ·g uur mndst. 
voor Johanna Maria van Rooy-v. d. 
Horst. 
ZATERDAG : 7 uur. H . . Mis v. Wilhel
mina Konings-v. d. Laar v.w. de Br. van 
0. L.  Vr. in  't Zand;  8 uur jrgt. voor
Johannes Bergman en Clasina van Zee
land de hsvr .. 
Elders : H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis Hendricus van de 
Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.

Zondag 17 Juni .  5de Zondag na Pink
steren. Deze namiddag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Deze week : Woensdag, Donderdag en 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG : om 7 uur H. Mis voor Jo
hannes Eduardus Schaffer; om half 9 
voor overleden leden der familie Henket. 
MAANDAG : om 7 uur voor Johannes 
Eduardus Schaffer. 
WOENSDAG : om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs. 

Wist U . . . . .  
dat . . .  Frankrijk i n  Tancarville de groot

ste brug van Europa bouwt? Dat 
deze brug 14 10  meter lang en 1 2  
meter breed wordt ; dat op beide 
oevers vier pijl ers komen te staan 
die 1 1 8 meter hoog worden om het 
bruggedek op een hoogte van 47 
meter boven de rivier te steunen. 

dat . . .  in het zelfde land de eerste "Salon 
van het horloge" wordt gehouden, 
waarop men zich kan laten uitleg
gen hoe een rekenhorloge werkt, 
waam1ee de meest ingewikkelde 
problemen op het gebied van han
del en  bankwezen kunnen worden 
opgelost? Dat er voorts te zien 
zijn : een wekkerpolshorloge, een 
horloge dat de tijd in alle grote 
hoofdsteden vermeldt, en een hor
loge dat voor de scheepvaart eb 
en vloed aangeeft? 

dat . . .  ons land in 1 950 ruim 3000 kleu
terscholen met 3 1 6.000 leerlingen 
telde en dat hiervan 47 % het 
praedicaat R.K. droeg? 
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KATHOLIEK 

Mgr. N. van der Vliet 
50 jaar Priester. 

DOOR DE PATRIARCH VAN 
JERUZALEM TOT EXARCH 

BENOEMD. 
Op 29 Juni - Feestdag van St. Petrus 
en St. Paulus - zal het 50 jaar geleden 
zijn, dat Z. D. Hoogw. Mgr. Nicolaas 
VAN DER VLIET W.P. de H. Priester
wijding ontving. De Jubilaris, die thans 
verblijf houdt in het missiehuis St. Char
les te Esch, werd te Groningen geboren. 
In 1897 trad hij bij de Witte Paters in 
met de bedoeling, eens te kunnen gaan 
werken aan de bekering der Negervol
ken van Midden-Afrika. Hij heeft dat 
Midden-Afrika echter nooit gezien. 
Aanstonds na zijn wijding werd hij be
noemd te Jeruzalem. Daar hebben de 
Witte Paters n.l. de zorg over de kerk, 
die gebouwd is op de plaats waar Maria 
onbevlekt ontvangen werd en geboren 
is. Hun huis in de schaduw van dit hei
ligdom is een gebedsburcht, waarin de 
genade Gods en de hulp van Maria 
worden afgesmeekt over de arbeiders 
op de oogstvelden. Maar daarbij bestu
ren de Witte Paters ook het Grieks-ka
tholieke seminarie van St. Anna, dat Pa
lestina, Syrië, Libanon, Transjordanië en 
Egyp� van priesters voorziet. Deze 
voor de Witte Paters uitzonderlijke si
tuatie - zij zijn immers uitsluitend mis
sie-sociëteit voor Afrika - dateert van 
het einde der vorige eeuw, toen de 
Franse regering het heiligdom van St. 
Anna de Witte Paters ter bewaking aan
bood, die het op verlangen van de H. 
Vader onder hun hoede namen. 
Ofschoon Mgr. v. d. Vliet nooit deel 
heeft kunnen nemen aan de practische 
missionering in Midden-Afrika, heeft 
hij als inwoner van Jeruzalem toch acht 
en veertig jaar lang kunnen werken aan 
de bekering van de zwarte Afrikanen 
want al die jaren heeft hij zijn best� 
krachten en talenten gewijd aan de vor
ming der Oosterse priesters. In 1901 is 
hij er zijn loopbaan als professor van 
het klein-seminarie der Grieken begon
nen om tot de grote oorlog in 1914 pro
fessor te blijven. Toen werden alle Fran
se Paters door de Turken geëvacueerd, 
alleen Mgr. van der Vliet 'kon als enig
ste Nederlander in Jeruzalem blijven. 
Hij heeft toen zo lan_g mogelijk wat pa
rochiewerk gedaan, naast de geestelijke 
verzorging van de verschillende kloosters 
in de stad. Nadat de Turken in 1917 

Plaatselijk Nieuws 
R.K. NIJVERHEIDSSCHOOL 

VOOR BOXTEL EN OMSTREKEN 
Prins Bernhardstraat 18. 

Zaterdag 23 Juni a.s. zal de inzegening 
geschieden van het nieuwe schoolge
bouw in de Prins Bernhardstraat. 
Behoudens nadere goedkeuring van de 
bisschop is de onlangs zalig verklaarde 
Paus Pius X als patroon van de school 
gekozen. 
Verder is, naar aanleiding van de reor
ganisatie van het Nijverheidsonderwijs 
en de in verband daarmee in uitzicht 
gestelde mogelijkheden voor leerlingen 
van ambachtsscholen om tot het middel
baar en zelfs hoger technisch onderwijs 
te worden toegelaten, de naam van de 
ambachtsschool gewijzigd. Deze luidt 
thans: ,,R.K. Lagere Technische School 
Pias X". 
Zondag 24 Juni zal de school ter be
zichtiging voor het publiek zijn open
gesteld van 2-5 uur. 

OPENSTELLING 
GEMEENTELIJK ZWEMBAD. 
Maandag 25 Juni om 3 uur n.m. zal het 
gemeentelijk zwembad geopend worden. 
Niettegenstaande het feit dat de plan
nen tot verbetering van het zwembad 
nog steeds geen goedkeuring hebben 
verworven, heeft het gemeentebestuur 
toch gemeend tot gedeeltelijke open
stelling van het bad te moeten over
gaan, vooral ook om de jeugd gelegen
heid tot baden te geven. Het gemeente
bestuur hoopt het volgende jaar over 
een beter uitgerust zwembad te kunnen 
beschikken. Voor dit seizoen zal men 
zich dus nog aan moeten passen. We 
mogen de inrichting wel heel bijzonder 
in de zorg van de jeugd aanbevelen, 
want het is speciaal voor hen, dat de 
inrichting wordt opengesteld. Het is 
echter treurig te moeten constateren 
hoe er huis gehouden is. Alle ruiten 
van het kassieslokaal alsmede de deuren 
zijn vernield, ondanks de goede bescher
ming die voor deze ruiten was .iange
bracht. Dit kost de gemeente weer ruim 
100( !) gulden. Breng daarom deze van
dalen gerust aan, U bewijst de gemeen
schap hiermede een goede dienst. 

AANVRAAG 
VIS- EN HENGELACTEN. 
Voor het dienstjaar 1951-1952 kunnen 
elke werkdag van 9-12 uur v.m. vis
en hengelacten worden aangevraagd op 
de gemeente-secretarie, afdeling Bevol
king alhier. 
Het afhalen van de acten kan enkel 

• 's Vrijdags en 's Zaterdags van 9-12
uur v.m. geschieden, te beginnen Vrij
dag 29 Juni a.s.

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

hadden moeten ruimen voor de Engel
sen, kwamen de Paters in 1919 weer 
terug. In 1921 werd Mgr. Van der Vliet 
econoom van het Groot- en Klein-Semi
narie, en Professor in de H. Schrift en 
de Pastora.il-Theologie en dat is hij ge
bleven tot zijn terugkeer naar Neder
land. 
Als procurator van St. Anna ma.ikte hij 
uiter.iard kennis met zeer veel pelgrims, 
waaronqer verschillende bekende per
soonlijkheden. Zo heeft hij eens een ont
moeting gehad met Dr. Abraham Kuy
per, oud-minister, die hem zelfs voor
stelde consul van Palestina te worden. 
Een keer heeft hij voorts met Churchill 
een kop thee gedronken bij het meer 
van Tiberias, terwijl hij diezelfde eer 
ook gehad heeft met de moeder van de 
tegenwoordige Engelse Koning. Bij het 
bezoek van Ex-Koning Alphons van 
Spanje werd hij door deze benoemd tot 
,,konin�lijk penningkundige van Spanje", 
omdat hij hem uitleg gegeven had van 
een paar typische munten. 
Als professor van het Griekse seminarie 
heeft hij ook een ruim aandeel gehad 
in het prachtige succes, dat • de Witte 
Paters daar hebben. Men bedenke maar 
eens, dat op het ogenblik ruim 200 oud
leerlingen van St. Anna parochiewerk 
doen in Palestina, Syrië en Egypte, dat 
het seminarie momenteel 10 bisschoppen 
en aartsbisschoppen telt en dat er door 
de oud-leerlingen zelfs een echte con
gregatie van missie-predikers werd op
gericht, de Congregatie van de H. 
Paulus. 
Als blijk van erkentelijkheid voor zijn 
vruchtbare arbeid ontving Mgr. van der 
Vliet in 1932 van de Patriarch van Je
ruzalem de rang van archmandriet der 
Griekse Kerk, een onderscheiding die 
ongeveer beantwoordt aan de rang van 
abt in de Latijnse kerk. Thans echter, 
bij gelegenheid van zijn 2ouden jubi
leum, heeft de Patriarch vän Jeruzalem 
hem vereerd met de titel van exarch, die 
hem het recht geeft borstkruis en ring 
te dragen. 
Het gouden jubileum zal in het Missie
huis St. Charles intiem gevierd worden. 
Zij, die Monseigneur hun gelukwensen 
willen aanbieden, hebben daartoe de ge
legenheid op Vrii4ag 29 Juni van 12 tot 
1 uur. 
Op diezelfde dag zal ook de ZeerEerw. 
Pater J. Huybregts, Oud-Overste van 
het St. Paulus-College te Sterksel zijn 
zilveren priesterfeest vieren. 

RODE KRUIS. 
Degenen, die de opbrengst der collecte 
voor het Rode Kruis nog niet hebben 
afgedragen, worden vriendelijk verzocht 
dit vóór Dinsdag 26 Juni alsnog te doen 
bij ]. Schellekens, Burgakker 6. 

FATIMA-KAPEL. 
Verantwoording binnengekomen giften. 
Vorig saldo f 288,20 
Ontvangen Parallelweg Z. 2,50 
Ter ere van Maria " 15,-
N.N., Bosseweg 1,-
Vrijwillige bijdrage 3,60 
N.N. ,, 50,-
N.N. 5,-
Van een jongen, Maria weet 

wel waarvoor 
Eerste wekelijkse bijdragen 
Vrijwillige bijdrage 

0,25 
19,50 
1,30 

Totaal f 386,35 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 12 tot en met 18 Juni 1951. 
GEBOREN: Cornelis H. W. zoon van 
H. de Jong en C. W. van der Pasch,
Langenberg 2 - Adriana M. dochter
van_ C. Meijs en J. M. van Breugel, Ba
romestraat 16 - Petrus M. H. A. zoon 
van Fr. P. Ghijsens en M. A. van 
Heesch, Rechterstraat 38 - Gerardus 
H. J. M. zoon van H. Eijkemans en A. 
van Kollenburg, Lennisheuvel 7 - Jo
hannes A. zoon van J. Hoenselaars en 
M. ]. P. Kwanten, van Hugenpothstraat
9a - Wilhelmina M. A. dochter van
M. A. Janssen en A. J. W. de Bie,
Boomstraat 1 Woutrina H. A. M.
dochter van ]. M. C. Scheutjens en A. 
H. v. J. Heijden, Maastrichtsestraat 27a
- Maria J. H. dochter van G. v. d. Eer
den en C. M. de Koning, Eindhweg 28
- Helena Th. dochter van A. van Vree
de en P. M. van Gils, De Braken 4 -
Petronella J. H. dochter van H. v. Eijnd
hoven en J. M. v. d. Loo, Maastrichtse
straat 86 - Jacquelina ]. A. C. dochter
van J. L. van Erp en ]. A. Mutsaards,
Luissel 7.
ONDERTROUWD: Johannes W van 
Gestel en Maria E. van Hamond. 
OVERLEDEN: Johanna van der Voort, 
oud 79 jaren, echtgenote van A. de Rooii, 
Liempde A 18. 

GEMONDE 
CONCERT. 
Zondagavond half 8 zal de fanfare "St. 
Lambertus" een concert geven op de 
kiosk. 
Bij deze gelegenheid zal gecollecteerd 
worden voor het Anjerfonds. 

Parochiefeesten H. Hart 

De gouden vlag gestreken 
Feestelijk sluitstuk 
Zondag j.l. hebben de bewoners van 
Breukelen met een glorieuze hoogtijdag 
een streep gezet onder het feestpro
gram van de jubilerende parochie. Op 
ondubbelzinnige wijze, want reeds in de 
zonnige morgenuren kreeg het goud, 
waarmee het 50-jarig bestaansfeest van 
de H. Hartparochie een volle feestweek 
lang omgeven is geweest, zijn rijkste 
glans: De parochianen van het nog in 
feesttooi gestoken Breukelen droegen 
met de Bisschop van 's Hertogenbosch, 
Mgr. W. Mutsaerts, en de Boxtelse 
geestelijkheid een Pontificale Hoogmis 
op. 
Een H. Misoffer om, zoals Pastoor H. 
Eras uit Vught het in zijn feestpredicatie 
zei, te danken voor het verleden, de 
kracht en de genade voor het heden te 
vragen en Gods zegen over de toe
komst af te smeken. 

IMPOSANT BEGIN 
DER FEESTELIJKHEDEN. 
Waarlijk, deze Pontificale Hoogmis 
vormde een indrukwekkende inzet van 
de feestelijkheden, zoals die in de loop 
van deze hoogtijdag zouden plaats vin
den. Terwijl de zon het feest in een gul
den schijn zette, de vlaggen roerloos van 
de daken hingen en honderden zich een 
goed plaatsje zochten in de overvolle 
H. Hartkerk, ging de Bisschop, tussen
de rijen belangstellenden door, al zege
nend zijn weg naar het jubilerende gods
huis om er in gepaste luister het H.
Misoffer op te dragen. In deze Bis
schopsmis, die ook door vele priesters
en regulieren uit de feestvierende paro
chie werd bijgewoond, fungeerden De
ken Broekman als presbyter-assistent, de
Overste van de Witte Paters en Pastoor
Tilman van de 5t. Theresiaparochie als
diaken en subdiaken, en Plebaan J. van
Susante en Pastoor J. van Besouw als
troondiakens. De overige functies wer
den waargenomen door de priesterstu
denten van de parochie.
Om de plechtig-devote sfeer nog te 
verhogen, gaven het kerkelijk mannen
en jongenskoor onder leiding van C.

Suys een sublieme uitvoering van de 
nieuwe "Missa Festiva" van Gretmani
noff. 

BISSCHOPPELIJKE 
BELANGSTELLING. 
Nadat de Bisschop 's middags een be
zoek gebracht had aan de nieuwe wijk
kapel "De Burcht" en zich daarbij op 
de meest ongedwongen wijze onderhou-

den had met verschillende parochianen, 
werd in de foyer van De Ark een fees
telijke bijeenkomst voor genodigden ge
houden. Kerkmeester Jac. van Susante 
mocht in zijn openingswoord, behalve 
aan Mgr. Mutsaerts en Burgemeester 
Drs. van Helvoort, ook aan verschillen
de andere geestelijke en wereldlijke 
autoriteiten een hartelijk welkom toe
roepen op deze bijeenkomst., deze "mid
dag van dankbaarheid". 
Het jeugdorkest van de R.K. Volksmu
ziekschool opende het programma met 
de lofwaardige uitvoering van de jeugd
symphonie van Joseph Haydn, waarna 
drie geheel in Brabantse kledij gestoken 
Luiselse kinderen voor een alleraardigst 
intermezzo zorgden: zij boden de Bis
schop, Mgr. Mutsaerts, de Plebaan van 
de Bossche St. Janskerk, J. van Susante, 
en de burgemeester van Boxtel de St. 
Willibrordus-medaille aan, welke sym
pathieke gedachte kennelijk op hoge 
prijs gesteld werd. 
Nadat de heren ]. van Esch en K. v. d. 
Heuvel (met een samenspraak) en de 
zusjes Sep (met een zigeunerlied) het 
lichtere gedeelte van deze bijeenkomst 
op geslaagde wijze vol gemaakt hadden, 
voerden verschillende sprekers het 
woord over de jubilerende parochie en 
haar geestelijkheid. Zo roemde de bur
gemeester in een kernachtige speech de 
uitstekende verstandhouding tussen de 
geestelijke en wereldlijke autoriteiten en 
zo sprak de Bisschop er zijn vreugde 
over uit, een dag temidden van de Box
telse bevolking te hebben vertoefd. In 
de wijze waarÖp vrijwel iedereen op zijn 
eigen manier wat had bijgedragen tot 
het welslagen van het gouden jubileum, 
had hij een hechte gemeenschapsgeest 
bespeurd, die hem aangenaam getroffen 
had. 

PLECHTIGE SLOTZITTING. 
Deze "middag van dankbaarheid" kreeg 
nog een verlengstuk in de plechtige slot
zitting, die om half zes in de grote zaal 
van De Ark gehouden werd en waarbij 
weer melding mag word.en gemaakt van 
de vererende aanwezigheid van Mgr. 
Mutsaerts. 
Als eerste spreker op deze bijeenkomst 
trad op de oud-kerkmeester van de H. 
Hartparochie, Mr. Dr. Jos. Eras, raads
heer te Tilburg, die de aanwezigen een 
treffend beeld schetste van de pastoor
stichter, wiens eigenschappen "vroom
heid, hartelijkheid en kinderlijke aan
hankelijkheid" hij iedere parochiaan ten 
voorbeeld stelde. 
Ook de oud-leraar van St. Ursula, de 

ARGENTINIË 
'T MEEST GEMODERNISEERDE 
LAND IN Z.-AMERIKA. 

De ruim 16 millioen inwoners van dit 
lànd, zijn voor 95 %, dus bijna geheel, 
van Europese afkomst. Ook nu nog 
komt Argentinië voor emigratie in aan
merking, tenminste als het Europeanen 
zijn die in de veeteelt werkzaam willen 
zijn. In 1947 werd nog een plan opge
maakt om 4 millioen Europeanen, liefst 
katholieken, te laten immigreren. Om 
deze redenen zal het onze lezers wel 
aangenaam zijn om ook over dit land 
van Zuid-Amerika nog wat meer te 
horen. 

-o-

De ontdekking van het land aan de 
"Zilverstroom" door de Spanjaarden in 
de 16e eeuw, verhaalden we U al in 
vorige artikelen. De vrijwording onder 
San Martin in samenwerking met Simon 
Bolivar, vertelden we eveneens. 9 Juli 
1816 werd de republiek gesticht. Na een 
burgeroorlog tussen twee groepen, waar
van de ene een gesloten eenheid wenste 
en de andere een federatie, werd in 
1861 de Federatie opgericht van de 24 
gebieden. Buenos Aires werd hoofdstad 
en zetel van de Bondsregering en van 
het Congres als vertegenwoordigend 
lichaam van de federale gebieden. De 
meeste presidenten van het land waren 
tot nu toe militairen die tamelijk dicta
toriaal optraden en gewoonlijk door mi
litaire staatsgrepen aan de macht kwa
men, zoals dat een gewoonte schijnt te 
zijn in meerdere Zuid-Amerikaanse 
staten. 
Tijdens de eerste wereldoorlog bleef Ar
gentinië neutraal. Tijdens de tweede 
wereldoorlog leken de sympathieën van 
het land aanvankelijk naar de Duitsers 
uit te gaan, maar toch sloten zij zich op 
het eind van de oorlog nog bij de geal
lieerden aan en verklaarden Duitsland 
de oorlo� 
Ook hier in Argentinië werd, zoals in 
heel Zuid-Amerika, het katholicisme in
gevoerd vanaf de eerste tijden dat er 
Europeanen woonden. Verschiilende or
den - Franciscanen, Dominicanen, Je
zuïeten - missioneren er vanaf het be
gin. Er zijn nu behalve één aartsbisdom 
nog 10 gewone bisdommen. De katholie
ke godsdienst is staatsgodsdienst, maar 

de andere godsdiensten hebben volle
dige vrijheid. Ongeveer heel de bevol
king is katholiek, maar het geloof komt 
niet sterk tot uiting in het maatschap
pelijk en politiek leven: er is groot ge
brek aan priesters, scholen en een prin
cipieel-katholieke pers. 
Economisch behoort dit land, na de Ver
enigde Staten, tot de sterksten van dit 
ogenblik. 
Bijna alle takken van bestaan komen 
voort of hebben tenminste te maken met 
de ene hoofdtak van bestaan van Ar
gentinië: de veeteelt. Het is 't land van 
de onmetelijke pampa's, de uitgestrekte 
grasvlakten, die het grootste deel van 
het land beslaan en van nature als het 
ware klaar liggen om er vee op te telen. 
Vroeger dreef men de dieren met hon
derden bij elkaar, vrij door het land. Nu 
zijn de uitgestrekte bedrijven omheind 
en is het bedrijf veranderd in een syste
matische fokkerij, waar de dieren, vol
gens leeftijd en geslacht gescheiden, 
enorme afzonderlijke weidegronden 
hebben. 
Er zijn bedrijven van 200 vierkante kilo
meter. De aantallen van de totale vee
stapel, - hoornvee, schapen, varkens, 
paarden - loopt voor ieder soort in de 
millioenen. Na de Verenigde Staten is 
dit land de tweede vleesproducent van 
de hele wereld. Het vlees is ook het 
voornaamste doel van deze enorme vee
teelt, vooral nadat men sinds 1860 de 
techniek kent van het inblikken van 
vlees, het verwerken tot extract, en 
sinds enkele tientallen van jaren ook het 
bevriezen van vlees. 
Ook de landbouw neemt meer en meer 
in omvang toe, vooral in het Oosten van 
het land, waar de regenval groter is. De 
producten hiervan zijn, evenals bij de 
veeteelt, hoofdzakelijk voor de export, 
wat mogelijk is omdat het land, dat 50 
maal zo groot is als Nederland, slechts 
16 millioen mensen heeft te voeden. 
Sinds 1946 heeft Argentinië een zeer 
krachtig leider in president Peron, die 
misschien wel meer baas speelt, dan ons, 
democratische Nederlanders, lief zou 
zijn, maar in ieder geval het land econo
misch zeer sterk heeft gemaakt in de 
5 jaar dat hij nu het presidentschap be
kleedt. Door zijn werk heeft hij zo goed 

OMGEVING 

heer H. Hendriks uit Vught - even
eens oud-kerkmeester vroeg om 
waardering voor het pionierswerk uit 
de "eerste" jaren, en wel speciaal 
op onderwijsgebied. In zijn samen
vatting van het gepresteerde, belichtte 
hij nog eens heel apart het schitterende 
aandeel, dat de Zusters Ursulinen steeds 
geleverd hadden in het onderwijs aan de 
parochianen van het H. Hart. Ook het 
werk van de charitasverenigingen, die 
thans zijn ondergebracht in het over
koepelende orgaan, de H, Hartstichting, 
werd in dankbare bewoordingen her
dacht. 
Behalve het w.irme applaus van de aan
wezigen, onderstreepten ook de door P. 
Prince gevoelig gedeclameerde H. Hart
litanie van Gertrud von Le Fort en het 
door koor en orkest uitgevoerde Te 
Deum van Mgr. van Schaayk de dank
baarheid van de sprekers voor het werk 
uit het verleden én voor Hem, die dat 
werk zo zegenrijk had laten gedijen. 

LAATSTE JUBILEUMKLANKEN. 
Voor de laatste maal werd toen het 
feestterrein in de Ons Doelstraat ge
opend, om weer 'ns "het trefpunt van 
geheel Brukelen voor een gezellige 
avond" te worden. 
Terwijl vele belangstellenden er een ge
zellig zitje zochten en vonden, voerden 
de R.K. Cildenbondsharmonie en de 
Boxtelse Harmonie een serie aantrek
kelijke concertnummers uit. Er heerste 
een gezellige intieme sfeer op het feest
terrein en vooral toen de feestverlich
ting was ontstoken, vonden velen het 
aangenaam er een poos te vertoeven. 
Toen de gouden vlag werd gestreken 
kon men dan ook zeggen dat de feest
viering met een heerlijk Boxtels onder
onsje was besloten. 

-o-

Zo is dan weer het einde gekomen aan 
dit zo spontaan gevierde parochiefeest, 
dat om velerlei redenen in de parochië
le historie geboekstaafd zal blijven als 
,,onvergetelijk". 
Het mag thans in bewondering gezegd 
worden, dat de organisatoren een pro
gramma hebben weten samen te stellen, 
dat geheel overeenkomstig de wens van 
het kerkbestuur met devotie en blijd
schap door de gehele parochie verzorgd 
en genoten .kon worden. Zowel kerke
lijke als buitenkerkeiijke feestelijkheden 
hebben dan ook de grootst mogelijke 
belangstelling en medewerking onder
vonden van de "Brakelse" gemeenschap, 
die in vreugde en dankbaarheid - de 
voornaamste elementen van dit jubi
leum - ook de voorbereiding reeds met 
zóveel offervaardigheid diende, dat nog 
vele generaties gesticht zullen worden 
door de rijke feestgaven. Een glorieuze 
herdenking van veelzijdige en grootse 
allure! 

als heel de bevolking een beter l,estaan 
bezorgd. 
Na een militaire opstand in 1943 werd 
Peron secretaris van het op zijn voorstel 
opgericht departement van Arbeid. Als 
zodanig bracht hij door goede sociale 
maatregelen de arbeidende stand van 
Argentinië tot bewustheid van hun posi
tie in het sociale leven, en zo ook tot 
bewustheid van hun macht en betekenis. 
Leger en arbeidersstan_d leverden in 
1946 de stemmen die hem op de presi
dentszetel brachten. Ook in het parle
ment behaalde hij een sterke meerder
heid. 
Peron stelde een uitgebreid plan op 
waarbij hij zich tot doel stelde, na het 
breken van de buitenlandse overheersing 
op de gang van zaken in Argentinië en 
het toekennen aan de staat van grote 
volmachten op finantieel en economisch 
terrein, de welvaart van zijn land op te 
voeren. Argentenië had niet van de 
oorlog te lijden gehad, stond dus econo
misch sterk: hij zag een kans voor zijn 
land en greep die. De telefoonexploita
tie was in Amerikaanse handen, de 
spoorlijnen in Engelse en Franse handen: 
hij bracht zowel de spoorwegen als de 
telefonie aan de staat; de buitenlandse 
leningen werden afgelost, de banken ge
nationaliseerd, evenals de voornaamste 
scheepvaartlijn en heel de luchtvaart. 
Tegelijk begon hij aan grote sociale 
en economische voorzieningen voor eigen 
volk. Hij werkte een groot plan uit dat 
reeds voor een deel verwezenlijkt is, -
voor de bouw van arbeiderswoningen, 
tehuizen voor zieken en ouden van 
dagen, scholen en vacantiekolonies. Een 
der hoofdpunten van zijn plan, waaraan 
nog jaren gewerkt zal moeten worden, 
is het geschikt maken van de nog onge
bruikte enorme gebieden voor veeteelt 
en landbouw, welke gebie4en hij wil 
open stellen vopr grootscheepse immi
gratie. Hiervoor wil hij het spoorwegnet 
en de electriciteit uitbreiden, heeft hij 
een plan voor groot opgezette kanali
sering voor het vervoer te water en de 
bevloeiing van het land. Niet alles loopt 
gesmeerd, maar: waar doet het dit wel 
tegenwoordig? Argentinië steekt in dit 
opzicht zeer gunstig af bij tientallen an
dere landen en heeft de omstandigheden 
ook mee. Evenals in Brazilië ligt ook 
hier toekomst voor millioenen mensen. 

T.



Gouden Huwelijksfeest 
De krasse oudjes, die U 
hiernaast ziet afgebeeld, 
zijn A. Kuenen en C. P. 
Kuenen-Verbeten uit de 
Breukelsestraat, om (voor 
de weinigen, die het niet 
mochten weten,) precies 
te zijn: Breukelsestraat 
118. 
Zij vieren a.s. Zondag 
24 Juni hun gouden hu
welijksfeest, waarbij als 
bijzonderheid ll)ag wor
den vermeld, dat zij ge
durende hun gehele echt
vereniging hebben ge
woond in de parochie 
van het H. Hart, die dezer dagen het gouden bestaansjubileum vierde. 
Ongetwijfeld zullen velen a.s. Zondag van de gelegenheid gebruik maken om het 
gouden paar hun welverdiende gelukwensen aan te bieden. 

1/11!1 HERSTELLEN UW RADIO 
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J.VAN DEN BREKEl 
BOXTEL • TEL.362 

Opera "Jozef in Egypte'' 
LUST VOOR OOG EN OOR 1 

Het amusementsprogramma, dat in het 
kader van de jubileumfeesten der H. 
Hartparochie werd samengesteld, was te 
omvangrijk om aan ieder onderdeel een 
afzonderlijke beschouwing te wijden. 
Voor de opera "Jozef in Egypte" van 
Mehul, die vorige week tot vier maal 
toe in De Ark voor het voetlicht werd 
gebracht, willen wij echter gaarne een 
uitzondering maken. Dit feestgeschenk 
van de Paters Assumptionisten gaf, zo
als Deken Broekman het in zijn dank
woord schetste, immers een bijzondere 
glans aan het góud van het parochie
jubileum door de voorbeeldige wijze 
waarop bijna vijftienhonderd toeschou
wers geboeid en gesticht werden door 
deze opera, naar de bekende bijbelse 
motieven. 
Wat de uitvoering betreft gaat onze 
waardering .op de allereerste plaats uit 
naar Jozef, die z'n zware rol uitstekend 
vertolkte: zijn zingen was steeds zuiver 
en beheerst, terwijl ook zijn spel uit
muntte in gaafheid. De overige rollen 
werden eveneens goed vertolkt; wat 

)(,.. Hoera! De zon stond vanmorgen, 22 soms gemist werd aan de stemmen werd 
Juni, om 6 uur 25 min. in haar zomer- rijkelijk vergoed door het sublieme ac-
punt en dat wil ze!lgen, dat het tot 21 teren. Vooral de oude Jacob zorgde 1 

September zomer(!!!) is. )1.. Zomer be• voor meesterlijk gespeelde scènes. Wij 
tekent voor zeer velen vacantie en va- zien hem bijv. nog als blind en oud 
cantie betekent voor bijna even velen man ondersteund door Benjamin, al 
een verkenning door de mooiste streken tastende met zijn voeten de trappen af-
van ons land. Duizenden zullen dan ook dalen, ondertussen zijn partij smetteloos 
<lit jaar weer langs 's Heren wegen dwa- vertolkend. Vol lof kunnen wij ook zijn 
1en en niemand zal daar bezwaar tegen over Benjamin, die als invaller in on-
hebben, als het tenminste gebeurt met geveer veertien dagen de gehele rol, zo· 
,,,stijl" en op een manier, die Gods kin- wel zang, tekst als spel, moest instude-
,deren waardig is. * De Katholieke Va- ren, doch zich bij de uitvoeringen niet-
cantie Centrale reikt hierbij de vacan- temin zo uitnemend van zijn zware taak 
-tiegangers öp velerlei manieren de hel- kweet, dat hij voor een paar dagen de
pende hand. Onder een van die manie- lieveling van het publiek en de trots van 
ren mogen de jeugdherbergen worden Breukelen werd (hij behoorde n.t tot de 

· -verstaan, die her en der in ons land zijn H. Hartparochie). •\ 
·neergeplant om 's nachts onderdak te Gezien de omvang van het werk past
bieden. Ofschoon 99 % van de Boxtelse het ons zeker de grootste hulde te bren-
bevolking het niet weet, werd enkele gen aan de leider (en bezieler!) van het 
:jaren geleden ook in Lennisheuvel zo'n geheel, Pater Casimir, die met zijn dilet-
'�ebouw gedurende de • zomermaan4en_ ·, .tantepgJizelschap de opera_ tot een fes-
·opengesteld, en wel Parochiehuis - tijn ·voor' oog -ên1'ooÎ'· wist '~tê C- malèen.' 
"Orion''., dat óok in de komende zomer- Hulde ook aan het adres van de maker 
maanden weer onderdak zal bieden aan van het decor, Pater Marius, en de ont-
meisjes. (Voor de jongens staat het va- werper van de kostbare costumes, Broe-
-<:antiehuis op De Witte Bergen te Oir- der Stanislaus, welk tweetal met hun 
schot ter beschikking). * Een 12-jarige Oosterse vondsten het verbeeldingsver-
knaap had verleden week Zaterdag op mogen van het publiek prachtig te hulp 
-zijn manier ook de zomer in het hoofd snelde.
-gehaald en was aan de z.g. ,,Stuw" Tenslotte zouden wij onvolledig zijn ge-
gaan vissen. De dobber dobberde echter weest als wij in deze lofzang ook niet maar rustig door en scheen geen aan- betrokken het orkest, dat voor zijn die-stalten te willen maken om eens een nende taak volkomen berekend scheen, 
keer te gaan duiken, zodat onze vriend en de grimeur Th. van Lamoen uit 
in een middagslaapje sukkelde. Toen hij Vught, die voor deze gelegenheid de ge-
weer goed en wel wakker was, lag hij in hele week kosteloos zijn magnifieke 
het W'1ter. Gelukkig kon hij zwemmen diensten bewees. en had de val van het 3 meter hoge Al met al een parel aan de gouden schutsmuurtje hem geen letsel bezorgd, kroon van het geheel der parochie-zodat alles nog al bij een nat pak en feesten·. een leeg leefnetje bleef. * Zo beleeft 
ieder éëns zijn avontuur. Er zijn bijv. 
ook jongens in Boxtel, die het presteren 
om in de lantaarnpalen te klimmen om 
dan boven in de boog te gaan hangen. 
Deze jonge-heren kunnen zich desge
wenst op het politiebureau vervoegen 
voor adressen van bekende circussen, 
waar zij hun talenten verder tot ont
plooiing kunnen brengen. Duidelijk? 
)1.. Ondertussen behoort het parochie
feest van het H. Hart weer tot het ver
leden. fytaar terwijl de wit-gloeiend ge
worden hulpmotor van de onvermoei
bare organisator Pater Theodoor, stil
letjes afkoelt, loopt Lennisheuvel al 
weer warm voor het zilveren bestaans
feest van de St. Theresia-parochie. En 
ook daar belooft het goed te worden ... 
* We hebben overigens maar node af
scheid genomen van het gezellige Breu
kelen. Gelukkig, dat er van die gezellig
heid elke Zondag weer iets terugkeert 
als de Baroniestraat na afloop van de H'. 
Missen "het trefpunt van geheel Bruke
len voor een gezellig buurpraatje" 
wordt. * Daar wordt dan de hele weg 
voor in beslag genomen, verkeer of geen 
verkeer! Eigenlijk verwondert het ons al 
lang, dat er rond die tijd geen borden 
met "afgesloten rijweg" geplaatst wor-
den ... . ..  � Terloops willen wij tenslotte 
nog wijzen op de collecte, die a.s. Zon
dag op voorschrift van het Episcopaat in 
onze kerken zal worden gehouden ten 
bate van de godsdienstige verzorging 
van emigranten. Boxtel, dat reeds zo
vele zonen en dochters naar d'n vreem
de" zag vertrekken, mag o.i. hieraan 
wel eens extra aandacht schenken. 

Rectificatie 

In de recensie betreffende de uitvoering 
van het Brabants Orkest, onlangs in Box
tel gegeven, is een hinderHjke zetfout 
geslopen, die we bij deze gaarne rectifi
•Ceren: 
Bij de. bespreking van de Watermusic 
van Händel wordt namelijk gewaagd van 
,,hout• en koperslagers", wat vanzelf
·sprekend moet zijn "hout- en koperbla
zers". 

Ingezonden 
,,BRUKELSE" FEESTINDRUKKEN. 

Gloria in Excelsis Deo. Dat was begin 
en einde van de achter ons liggende 
feestweek. Zij waren gekomen van hein
de en verre, uit de stad en van het land: 
de pastoors, de kapelaans, de paters, de 
zusters en de priesterstudenten. Geko
men, om mee te vieren de feesten: het 
Gouden Feest van de Parochie van het 
H. Hart te Boxtel.
Het werd begonnen met een plechtige
H. Mis, voortzet in 'n statige en veel
kleurige processie met een predikatie 
als tekst: ,,God en de mensen hebben 
elkaar nodig" en gesloten in het uit
gangspunt, om zegen af te smeken over 
land en volk. 
Zo begon Breukelen zijn glorieuse feest
week. Nog nooit is daar zó gefeest; vol 
blijheid en tóch in religieuse stemming; 
in bonte afwisseling van ernst en 
scherts, van spel en zang en muziek; 
voor groten en kleinen. 
Op de speelplaats der school vonden we 
het feestterrein, versierd met vaandels 
en bloemen en daarboven de als in vro
lijke feestzang wapperende gouden 
Jubileumvlag. 
Zo rijde zich dag aan dag, om!;luitende 
de godsdienstoefeningen in kerk en 
klooster. 
Tot op de sluitings-Zondag het grote 
uur kwam, waarop de Drager van de 
volheid des Priesterschaps het Dank
offer zou opdragen; aan het "Gloria ... " 
toe�,oegende: ,,Et in terra pax homini
bus . 
Omgeven door een schare priesters ge• 
schiedde dit in liturgische schoonheid·. 
Op de kansel werd de geschiedenis der 
feestende kerk in enkele welgekozen 
woorden voorgedragen aan de eerbiedig 
luisterende toehoorders en menigeen 
herdacht met weemoed de gebeurtenis
sen -van vervlogen jaren. 
's Avonds de slotvergadering, opgeluis
terd door muziek, zang en declamatie. 
Daar werd het .,,:uivere beeld getekend 
van de Stichter der Parochie, die zijn 

geld en zich zelf offerde voor God en 
voor zijn parochianen. 
Vervolgens werden in brede trekken ge
tekend Onderwijs en Charitas in de af
gelopen halve eeuw, met als slot een 
innige dankbetuiging aan de Gever van 
alles, en deze dankbetuiging bekrach
tigd me� een machtig Te Deum. 
Hulde en dank aan allen, die hebben 
meegewerkt, om dit gouden feest te 
doen slagen; hulde en dank aan leiders 
en werkers; hulde en dank ook, neen 
vooral, aan de organisator, de Hoog
eerwaarde Heer Pastoor en Deken lgn. 
Broekman. 

Ad multus Annos ! 
De gouden feestvlag is gestreken. 

Tot over 25 jaren! 
H. HENDRIKS,

Oud-kerkmeester, Vught

Een glas echte 
vruchtenlimonade 

kost nog 
géén dubbeltje 

Om de kosten hoefl U 
het zeker niet te laten: 
voor een grote (les 
De Gruyter"s vruchlen· 
limonadesiroop (sinaasap
pel of frambozen-bessen} 

�betaalt U maar f 1.50 en;.
daar gaal nog 10% korting 
af. U krijgt 15 (linke 
glazen uil een fles. 
De Gruyter's vruchten
limonadesiroop. bereid uit 
zuiver vruchtensap. is de 
lekkerste en goedkoopste 
limonade diè U zich den
ken kunt. 
Wilt U minder besteden, 
kies dan uil grenadine en 
sinaasappellimonadesiroop 
van f 1.10 per fles. Oók 
met een cassabon voor 
to% korting. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZON-DAQ 2.4. JUNI 

Dokter lWargry 
Clarissenstr■at 20 Telefoon 212 

Harmonie 
II. 

Het zal de leek weinig uitmaken wat 
voor verschil er precies ligt tussen "har
monie" en "Fanfare". 
Op de meesten van ons maken beide 
woorden dezelfde indruk. 
Het voornaamste voor de toehoorders is 
,,hoe spelen die muzikanten"? 
Spelen zij goed. 
Spelen zij matig. 
Spelen zij slecht. 
En naar gelang groeit of vermindert hun 
belangstelling of houdt geheel op. 
Een goed muziekcorps is een stads- of 
dorps belang. 
Op veel plaatsen bestaat een gezonde 
samenwerking tussen burgerij en muziek
corps. Er bestaat een geven en nemen. 
De burgerij helpt de fanfare of harmo
nie in stand houden zowel door gelde
lijke steun als door aanbrengen van 
leden voor het corps. 
Een gezonde fanfare of harmonie werkt 
opbouwend ten opzichte van haar leden 
en van hen die luisteren. 
Bovendien draagt zij bij tot het beoefe
nen van huismuziek (vader en zoons zijn 
dikwijls leden van het muziekcorps) en 
tot algemene en persoonlijke ontspan
ning. 
Het geeft een band in de gemeente. 
Hoe feestelijk klinkt het als de fanfare 
of harmonie er op uit trekt en hoe leeft 
heel de gemeente mee bij het dingen 
naar een prijs op muziekconcours. 
Het is daarom van zo'n belang de meeste 
aandacht te besteden voor een goed 
ensemble en vooral voor een goed 
dirigent. 
Een goede kracht is een behoorlijke sala
riëring ten volle waard en steeds is het 
weer opmerkelijk hoe groot het succes 
is bij een verstandige keuze. 
Hier brengt iedere bezuiniging tenslotte 
belangstelling en iedere verstarring en 
bekrompenheid, door bijv. niet af te 
durven van deze of die te weinig ge
schoolde musicus, een schaduw op 't 
geheel. 
De harmonie of fanfare van die plaats 
mist gezondheid en raakt bij anderen 
uit de tel, wat op een muziekconcours 
pijnlijk aan het daglicht komt. 
Bij de leden gaat het pleizier er af. 
Bij de toehoorders doodt het de belang
stelling. 
De grote voordelen van een goed diri
gent zijn o.a.: geschoolde muziekkennis, 
ta"ct om met zijn leden om te gaan. 
De goede dirigent staat in muzikale be
kwaamheid boven zijn leden en door 
zijn persoonlijkheid als leidend vriend, 
tussen hen. 
Aan hem is het de keuze van de te spe
len stukken te bepalen, de eventuele 
solisten te kiezen, de oefentijden iere
geld te houden, controle uit te oefenen 

Licht 
... 

ID de duisternis
HONDERDEN BLINDEN ZIJN 

JAARLIJKS TE HELPEN. 
Nog niet zo lang geleden is in Egypte 
een blinde, dr. Taha Hussein Bey, mi
nister van Onderwijs geworden. Deze 
bewindsman, die grote plannen heeft 
voor de uitbreiding en de hervorming 
van het onderwijs, studeerde aan de 
Sorbonne te Parijs en is een figuur van 
betekenis in de moderne Egyptische let
terkunde. 
Door het brailleschrift kunnen blinden 
zich op allerlei gebied kennis verwer
ven. Velen zijn daardoor een nuttig lid 
van de samenleving, zij zijn in staat in 
het eigen levensonderhoud te voorzien .. 
Door het braille-kortschrift en door de 
Hall-schrijfmachine zijn er zelfs mensen 
die het gezichtsvermogen missen, werk
zaam als stenotypist. Bovenstaand be
richt doet zien dat het tegenwoordig 
voor een blinde zelfs mogelijk is minis
ter te worden. 
Dit alles wil geenszins zeggen dat het 
de 5000 blinden, die ons land nu telt, 
goed gaat en dat zij zichzelf wel kunnen 
redden. De heer Robert Cowes, voor
zitter van de R.K. Blindenbond, heeft 
daarover het een en ander meegedeeld. 
Door de opeenvolgende prijsstijgingen en 
de voortdurende achteruitgang van de 
economische toestand voor de blinden 
zijn er in Nederland zeker 2500 van 
deze ongelukkigen die in een financiële 
noodtoestand verkeren. 
Slechts 1200 blinden voorzien in het 
eigen levensonderhoud, zij wonen voor
namelijk in de drie grote steden van ons 
land, hun situatie is het minst cata
strophaal. De 1700 blinden boven de 65 
jaar ontvangen nu een uitkering krach
tens de noodwet-Drees, maar voor de 
2000 blinde mensen die buiten de grote 
steden wonen, wordt zo goed als niets 
gedaan. 
Ondanks de gunstige voorwaarden in de 
grote stad zijn er ook nog tal van blin
den die evenmin rond kunnen komen. 

Wetsontwerp ging niet door. 
Destijds is door de regering op verzoek 
van de Nederlandse Blindenbond een 
Rijks-blindencommissie ingesteld. Daar
na is er een wetsontwerp gereedgeko
men, waarbij aan alle blinden tussen 21 
en 65 jaar een minimum inkomen werd 
verzekerd. 
De samenwerkende blindenbonden ont
vingen echter kortgeleden de medede
ling dat door de financiële toestand van 
het land dit wetsontwt:rp niet zal wor
den ingediend. 
Het zal de regering zeker niet gemakke
lijk gevallen zijn deze beslissing te 
nemen. Wij dienen de toestand echter 
onder het oog te zien zoals hij is: voor 
tal van zeer noodzakelijke uitgaven is er 
geen geld. 
Des te verheugender is het, dat het bij 
de huidige stand van de wetenschao mo
gelijk is een �edeelte van de slecht zien
de of absoluut blinde mensen het ge
zicht te hergeven. In die gevallen waar 
de oorzaak moet worden gezocht in 
troebeling van .b�i h.9oqivlie�. is dit ip-
derdaad mogelijk: - - -
Zulk een hoornvlies kan namelijk ver: 
vangen worden door gezond hoornvlies-

en Fanfare 
zowel op de vaardigheid van de gehele 
groep (fanfare of harmonie), dan wel 
van ieder lid afzonderlijk. Dus ook om 
de partij door de leden één voor één te 
laten spelen. 
Opvallend is het dat een bekwaam diri
gent de mogelijkheden van het muziek
corps weet te schatten en daarnaar zijn 
muziek kiest. 
Vanzelfsprekend vervalt hierdoor het 
hinderlijk opdringen van veel te zware 
werken, waardoor alle ambitie tenslotte 
doodloopt, doordat de resultaten onbe
vredigend moeten blijven. 
Tenslotte kent de goede dirigent niet 
alleen muziek, maar ook de instrumen
ten, waarop de muziek gemaakt wordt. 
Een goede voorlichting bij het kopen 
van instrumenten is zeer voornaam, als
. ook een blijvende geregelde controle. 
Het instrument moet bijvoorbeeld gere
geld schoongehouden worden, even· 
tueel ter reparatie gezonden, enz. 
Door zijn instrumenten-kennis weet hij 
te bepalen • hoeveel instrumenten van 
ieder soort er thuis horen in zijn mu-

l.�Î�::----1 
en beleven. 
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ziekcorps en op welke wijze het samen
spel tot een afgerond mooi geheel wordt 
verwerkt. 
Nog wil dit artikel voor de meer bijzon
der geïnteresseerden enkele uitwijdingen 
geven over fanfare en harmonie. 
In grote lijn ligt het verschil tussen beide 
in de sàmenstelling der Instrumenten. 
Wij vinden veel instrumenten terug in 
oeroude tijden. Hun oorspronkelijke doel 
wijkt in veel gevallen niet af van die uit 
onze tijd. Enige van die instrumenten 
zullen we in 't kort even naar voren 
brengen. 
Trom. De trom is misschien wel een 
der oudste en primitiefste instrumenten. 
Zij wordt en werd gebruikt voor het 
aangeven van rhythmische uitdrukkin
gen. U hebt zelf meermalen ondervon
den hoeveel indruk een steeds herhaald 
geroffel op U kan maken en op i10eveel 
manieren er getrommeld kan worden. 
De trommels van ons leger - en zo was 
't ook vroeger - van onze jeugd op 
marsch, enz. 
De trommels bij dansen en . feestspelen. 
U vindt ze bij heel primitieve volkeren. 
De missionarissen en ontdekkingsreizi
gers kunnen U ervan vertellen. 
De trommels bij dodenherdenking. 
Het tromgeroffel is op verre afstanden 
te horen, en zeker wanneer de wind 
mee is. 

weefsel van een ander oog; door deze 
operatie keert het gezichtsvermogen 
terug. Deze kennis bezat men al enkele 
jaren, maar er kwam slechts zeer zelden 
een oog voor dit doel beschikbaar. Een 
enkele maal kwam het wel voor dat een 
oog - bijvoorbeeld voor een gezwel -
moest worden verwijderd, terwijl van 
dat oog het hoornvlies nog bruikbaar 
was om een blinde te helpen. De vraag 
overtrof op dit gebied echter het zeer 
geringe aanbod. 
Daarna heeft men ontdekt, dat ook de 
ogen van pas-overleden.en in dit opzicht 
dienst kunnen doen, mits zij binnen 2 
uur na de dood worden verwijderd. Daar 
men in ons land jaarlijks enige honder• 
den mensen op deze wijze het licht in 
de ogen zou kunnen hergeven, hebben 
enkele oogartsen zich tot de minister 
van Sociale Zaken gewend. Dit heeft tot 
gevolg gehad, dat de minister op advies 
van de Gezondheidsraad aan het Rode 
Kruis heeft verzocht deze kwestie te 
willen bestuderen en· eventueel ook ter 
hand te nemen. 

De "ogenbank". 
Aanvankelijk heeft men de gedachte 
gehad een administratieve "ogenbank" 
in te richten, waarin de gegevens in 
kaartsysteem werden verzameld en bij
gehouden van degenen die door middel 
van testament of codicil hun ogen voor 
transplantatiedoeleinden na hun dood 
beschikbaar zouden stellen, aldus 
schrijft dr. W. B. Doorenbos in het Ned. 
Tijdschrift voor Geneeskunde. 

. Deze opzet heeft men echter moeten 
laten varen omdat zij niet vatbaar voor 
praktische uitvoering is. De ogen moe
ten immers binnen twee uur na het in
treden van de dood worden verwijderd. 
Hierdoor en door andere, medische zo
wel als praktische redenen is men aan
gewezen op donors die in de ziekenhui
zen overlijden. Daarenboven zouden de 
administratieve eisen die aan zulk een 
,,ogenbank" gesteld moesten worden, 
niet te realiseren zijn. 
Men heeft daarom een andere vorm ge
kozen en wel een zodanige, dat er in 
aansluiting aan het overlijden in zieken
huizen aan de nabestaanden toestemming 
wordt gevraagd de ogen van de over
ledene voor transplantatie te mogen ge
bruiken. Uiteraard geschiedt dit voorals
nog alleen in die plaatsen waar een z.g. 
hoornvliescentrum is ingericht. 
Het spreekt vanzelf dat men voor het 
welslagen van dit prachtige werk de 
medewerking van de bevolking niet zal 
kunnen ontbere_n. Het spreekt ook van
zelf, dat er enige tijd overheen zal gaan 
voordat men de onwennigheid tegenover 
deze dingen zal hebben afgelegd. 
De Centrale Commissie voor de Hoorn
vliescentra, die onder auspiciën en met 
de steun van 't Nederlandse Rod_e Kruis 
werkt en waarin de mee,te oogchirur• 
gen, leidende figuren uit geneeskundige 
en ziekenhuiskringen en vertegenwoor
digers van het Rode Kruis zitting heb
ben, heeft behàlve een coördinatie van 

· .. ,kra.chten oc_ik. tot taak,. doer g�paste pro·
. pägandà 'het0,N'eder1andJe-" VQlk-1:;tt';�"4a-or0 

dringen van het -belang dezèr :aêtié: ,: 
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Rhythmisch is het dus een zeer oud, zeer 
voornaam en zeer geliefd instrument, en 
het is heel byzonder wat er door trom
geroffel aan veelsoortige emoties kan 
worden wakker geschud. 
De bekende Turkse trom stamt van de 
Turkse militairen af en heeft in veel 
landen zijn plaats veroverd. Nog trekt 
ze steeds de aandacht van het publiek. 
Trompet. De trompetten zijn in de 
fanfare de hoogste stemmen en nemen 
de plaats in als van sopraanstemmen bij 
zang. Een oud oorlogsverhaal uit de tijd 
van Hannibal, zegt iets van het fijné 
muzikale gehoor der soldaten uit die 
tijd. Hannibal al liet zijn soldaten het 
trompetgeschal nabootsen van ·de vijan• 
delijke trompetters om zo verwarring 
te doen ontstaan in het vijandelijk kamp. 
En inderdaad scheen het succes te heb
ben, totdat geoefende oren van de vij
andelijke soldaten, in het trompetgeluid 
'n verschil van klank opmerkten, vreemd 
aan die van hun trompetten. 
Zowel in de oude Bijbelse verhalen, als 
bij historische gebeurtenissen als ko
ningskroning, bij aan- en aftocht in oor
logen, is de trompet aanwezig en speelt 
een voorname rol. 
En zo zal het blijven tot 't einde der 
tijden, zegt ons het verhaal over de 
Laatste Oordeelsdag! 
De trompet heeft een groot klankvólu
me, d.w.z. dat zij b.v. 2 maal zo hard 
klinkt als de hoorn. Het is vanzelfspre
kend dus voornaam bij bezetting van 
instrumenten hiermee rekening te 
houden. 
Het schetterende geluid der trompetten 
draagt bij tot grote kracht. Goed ge
bruikt zijn zij van ongekende schoon
heid. De uitwerking van misbruikt trom• 
petgeschal hebt U zelf zeker al onder
vonden. 
De trompet eigent zich voor vlugge fl. 
guren en drieklanken, maar speciaal 
voor repeteernoten. De trompet in 't 
pianissimo is vaak op z'n mooist. 
Hoorn. De hoorn wordt bij fanfare en 
harmonie in meervoudige bezetting ge
bruikt en de klank is bij volle open 
noten, zeer schoon. 
Speelt de hoorn geen hoofdmelodie, dan 
is ze steeds vulstem. 
De hoorn is .eveneens een zeer oud in
strument. Het geluid dringt ver door. 
Denkt U slechts aan de Waldhoorn, die· 
gebruikt wordt in eenzame streken, waar 
herders of jachtgezellen elkander willen 
benaderen, vaf\af grote afstand. In berg
streken klinken de tonen ongelooflijk 
ver door, omdat ze kaatsen en weer
kaatsen als echo's. 
Tot zover trom, trompet en hoorn. In 
een volgend artikel zullen we de overige 
instrumenten behandelen. 

THEO POTJES, 
Professeur agrégé du Jury Inter
national des Etudes musicales. 



Algemeen. Nieuws 
VOLKSDANSFEEST TE VUGHT. 

8000 km per vlot over de oceaan. 
Hellé, J, - Wonderen,,. wat moet men 

erva·n geloven. 
Lodewijkx, Prof. Dr. A. - Australië 

waarheen? 

TEXTIEL DAGSCHOOL 

VAN EGMONDSTRÄAT 4- � EINDHOVEN 
Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Gevraagd 
enige nette 

Op Zondag 24 Juni a.s. zal op het land
goed van huize "Bergen" te Vught een 
zomerfeest gehouden worden, waarbij 
de stelregel geldt: ,,hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd!" Eenieder boven de 18 
jaar is welkom als er 's middags om 2 
uur op qe markt verzamelen géblazen 
wordt. Om 3 uur begint bij huize "Ber
�en" een uitgebreid programma van 
contradansen en volkszang, gevarieerd 
met vendelzwaaien, morisdansen en een 
wagenspel. Het kamerensemble van het 
Brabants Orkest zal een gedeelte van dit 
zomerfeest, dat onder leiding staat van 
de culturele leider der K.A.J., Toon 
Michels, begeleiden, zodat bij goed weer 
�n grote deelname succes verzekerg is. 

Plaatselijk Nieuws 
ZILVEREN PAROCHIEFEEST 
:ST. THERESIA, LENNISHEUVEL. 
Zondag 1 Juli plechtige herdenking. 
Lennisheuvel maakt zich thans op om 
2ondag 1 Juli, op bescheiden doch niet 
·minder treffende wijze, het zilveren be
�taansfeest van haar parochie te vieren. 
Ofschoon 13 Juni officieel de dag was 
waarop 25 jaar geleden de St. Theresia
parochie in Lennisheuvel werd gesticht, 
zal dit feit - vanwege de in Breukelen 
gehouden feestelijkheden - eerst Zon
dag 1 Juli plechtig herdacht worden. De 
viering zal hoofdzakelijk een kerkelijk 
karakter dragen. 
Wij hopen volgende week op een en 
ander uitvoeriger terug te komen. 
R.K. OPENBARE UITLEEN
BIBLIOTHEEK, K.J.V.-huis, Boxtel. 

Nieµwe aanwinsten: 
Tolstoi, A. K. - Vorst Screbriany. Ro

man uit de tijd van Iwan de Ver
schrikkelijke. 

Dorhout, W. G. - lichtende kimme. 
Boerenroman. 

Meekel, K. - Cowboys van Canada. 
, Vijftien cowboyverhalen. 
Haasze, H. - De verborgen bron. Jus• 

jen Siebeling, die voor zijn gezond· 
heid enige tijd buiten doorbrengt, be
schrijft de indrukken, die hij onder
gaat bij zijn bezoeken aan een onbe
woond landgoed. 

Keith, Agnes ·Newton - Vrouwenkamp 
Borneo. 

Kampen, A. van - Het laatste bivak. 
Een boeiende roman, die zich afspeelt 
in N. Guinea. 

Vestdijk, S. - Ivoren wachters. Psycho• 
logische roman. 

Blaman, Anna - Ram Horna en andere 
verhalen. 

Mens, J. - Er wacht een haven. Ro
man over Amsterdamse bootwerkers. 

de Booy, H. Th. - In de boten - schip 
verlaten! Avonturen van schipbreuke
lingen. 

Heckelman, C. - Geweren knallen in 
Arizona. Een Indianenroman. 

Hannema, F. - In de schatkamer der 
Middekeuwen. __ 

Heyerdahl, T. - - Kontiki Expeditie; 

Koestler, A. - Nacht in de middag. Ro-
man tijdens de Russische revolutie. 

MISSIE THUISFRONT. 
Opgehaald voor de Boxtelse Missienaai
kring op de zilveren bruiloft van familie 
Kuenen-van der Sloot f 22,29. 
UITSLAGEN 
POLITIEHONDENWEDSTRIJD. 

Nadat j.l. Zondag de laatste wedstrijd 
van de door de Politiehonden Vereniging 
,,Wacht U voor de hond" was gehouden, 
had in café "De Nieuwe Ketting" de 
prijsuitreiking plaats. 
De uitslag was: 
Klasse A: 1 e pr. B. Pechtold 283 p.; 
2e pr. J. v. cl. Schoot 267 p.; 3e pr. C. 
Timmermans 265 p.; 4e pr. A. v. d. Heu
vel 228 ½ p.; 5e pr. J. Verberk 223 ½ p.; 
6e pr. C. Maas 211 p.; 7e pr. H. Plas 
209 p. 
Klasse B: te pr. G. Hellings 228½ p.; 
2e pr. M. v. d. Bruggen 223½ p.; 3e pr. 
M. v. Boxtel 218 p.; 4e pr. J. Voor
dauw 202½ p.; 5e pr. J. v. d. Steen, 
186½ p.; 6e pr. W. v. d. Hoven, 156½ 
p.; 7e pr. A. v. Weerd 120 p. 
Extra prijs voor de beste steller B. Pech
told 15 p.; J. v. d. Steen 15 p. 
Extra prijs voor rivieren: C. Timmer
mans 39 p.; 
Extra prijs voor appèl en voorbrengen 
G. Hellings.

Ag�nda
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 

Het spreekuur op Maandag :25 en
Donderdag :28 Juni komt te vervallen.

R.K. BOERINNENBOND. 

De Kringbedevaart naar Handel, die 
wegens omstandigheden werd uitgesteld, 
zal nu gehouden worden op Maandag 2 
Juli, feestdag van 0. L. Vrouw Visitatie. 
Nadere bijzonderheden omtrent bijeen
komst en vertrek zullen nog worden be
kend gemaakt. 

Wist 
dat ... de kaarsenboom van Centraal

Amerika vruchten draagt, die pre
cies op kaarsen lijken, welke meer 
dan 1 meter lang worden? Zij be
vatten meer dan 60 % vet, waar
van lampolie wordt gemaakt. 

dat ...  de beenderen van het menselijk 
lichaam bestaan uit: 50% water, 
15,7% vet, 21.85% minerale be
standdelen, 12.4 % kraakbeen (met 
zenuwen, bloedvaten e.d.) 

dat ... de eucalyptusboom in Australië 
een hoogte kan bereiken van 150 
meter? Dat is tientallen meters 
hoger dan de Utrechtse domtoren. 

dat ... de zwaarste mens, die ooit heeft 
geleefd, 495 kg woog? De langste 
mens mat 2.75 meter en de 

-kleinste 43.3 cm. 

+ Heden overleed zacht en kalm voorzien van de
laatste H.H. Sacramenten, in volle overgave aan

Gods H. Wil, in haar 84ste levensjaar en· in het 63ste 
jaar van hare Rel. Professie, onze geliefde Zuster, 
Tante, Behuwd- en oud Tante: 

Een toom beste biggen en 50 
jonge hennen W. L. A. de 
Rooij, Vorst 21b. 

De Eerw. Zuster Mère M. Anna O.S.U. 

Adriana, Maria, Josephine van Oerle 
Wij bevelen de dierbare overledene in Uw godvruch
tige gebeden aan. 

Uit aller naam, 
C. C. Van Oerle, Em. Pastoor.

Boxtel, St. Ursula-klooster, 20 Juni 1951. 

Te koop: driftvarkens, waar
van gemerkte zeugjes voor het 
stamboek N.L.; J. van den 
Heuvel, Kinderbos 9. 
Te koop: Noorse pony, ruin, 
4½ jaar, isabelkleur met aal
streep, .energieke draver, mak. 
Te bevragen bij de heer Van 
Essen, Venrode te Boxtel. 

Te koop: een perceel hooi
gras. W. Nieuwburg, Molen
wijkseweg 17. 
Gevraagd voor Donderdags en 
Vrijdags nette werkster. Adres 
te bevragen Molenstraat 19. 
Dagmeisje gevraagd voor hele 
of halve dagen. Kruisstraat 2. 

Te koop: een toom beste big- Te koop bij J. Kroot, Ner
'gen en 20 jonge hennen. Piet gena 5, een toom beste biggen 
van der Pas, Onrooi 17. 
Te koop: moderne woning 
garage, .schuren, grote tuin, 
gelegen langs de weg Boxtel
St. Oedenrode. Komt binnen
kort vrij. Brieven nr. 172 Mo
lenstraat 19. 
Te koop: jonge haantjes en 
nieuwe aardappelen bij L. v. 
Dooremalen, Bosscheweg 95, 
Boxtel. 

Te koop gevraagd: een twee
dehands goed onderhouden 
damesrijwiel, liefst klein mo
del. Aanbiedingen Molenstr. 
19. 
Te koop: een kalfkoe, derde 
kalf, aan telling 28 Juni, t.b.c.
vrije stal. Adr. v. Erp, Roond 7 
Ter overname z.g.a.n. zwarte 
damesschoenen m. 41. Station
straat 44. 
Te koop: roodbont Vaarskalf. 

Nieuw wandelwagentje 
koop. Breukelsestraat 74. 

te 

Te koop: een perceel gras om 
te hooien. Bevragen: A. M. v. 
Nistelrooij, Rechterstraat 20. 

Modevakschool 

, L Verlouw-Verhagen 
Op het te Eindhoven gehou, 
den ex.irnen slaagden voor 
coupeuse: Mej. Annie Traa 
met EER en .Mej. M. v. d. 
Biggelaar. 
Nieuwe leerlingen kunnen 
zich opgeven ter opleiding 
voor alle examens in de mode, 
vakken alsmede voor huis, 
houdelijk gebruik. 

Frans Staelstraat 8 

Woonhuis 
met tuin 

uit de hand te koop. 
Brieven onder nr. 222, 

Molenstraat 19. 

M. H. HOVNG
TANDARTS

VERHUISD 
NAAR 

Aangifte leerlingen 
tot en met 10 Jull a.s. voor de 2-jarige Textiel-Jongensdag
school welke 28 Augustus a.s. aanvangt. 
Toegelaten worden zij, die 6 klassen ene,- lagere school 
met vrucht doorlopen hebben en 1 September 1951, tenmin
ste 12 Jaar en 8 maanden oud zijn. 
Aan goede leerlingen kan een toelage van f 15, - per maand 
verstrekt worden. 
Aangifte dagelijks aan de school. 

TEXTIELDAGSCHOOLvoorMEISJES 

VAN EGMONDSTRAAT 4 � EINDHOVEN 

Aangifte van meisjesleerlingen 
voor de Textieldagschool welke 28 Augustus a.s. aanvangt. 
Toegelaten worden zij, die 6 klassen ener lagere school met 
vrucht doorlopen hebben en I September 1951 tenminste 1:2 
jaar en 8 maanden oud zijn. 
De leerlingen ontvangen maandelijks een toelage van f 15, -
welke uitbetaald wordt door de fabriek waar de leerlinge 
naderhand geplaatst zal worden. 
Aangifte dagelijks aan de school tot en met 10 Juli a.s. 

TEXTIELAVONDSCHOOL 

VAN EGMONDSTRAAT 4 � EINDHOVEN 

Aangifte leerlingen 
tot en met :25 Juli a.s. voor de 3-jarige Te\xtïelavondschool, 
welke 4 September a.s. aanva�t. 
Toegelaten worden zij, die 6 klassen ener lagere school met 
vrucht hebben doorlopen en op 1 September 1951 16 jaar 
oud zijn. 
Zij die in het bezit zijn van het diploma der Textieldagschool 
worden geplaatst in de :2e klas. 
Aangifte dagelijks aan de school. 
tot en met 10 Juli a.s. voor de :2-jarige Textieljongensschool 

Notaris P. Mertens 
r9 .11 1 

TE BOXTEL rl en• 
zal aldaar voor Mej. Wed. 
J. v. Wijk-v. Weert, in het
café van de heer G. v. d. 
Meijden, Stationsplein, voor 
Toewijzing op DINSDAG 26 
JUNI 1951, nam. 5 uur: 

PUBLIEK VERKOPEN: 
drie huizen met erf en tuin te 
Boxtel, Parallelweg N. nrs. 43, 
45 en 47, kadaster sectie F nr. 
4440 groot 6.71 aren, in een 
koop. Ingezet op f 3000, - . 
Te samen verhuurd voor f9,05 
per week. 
De huur is voor rekening van 
koper vanaf de eerste dag der 
week volgend op de betaaldag 
der koopsom. 
Betaling koopsom uiterlijk 26 
September 1951. 
Lasten voor koper vanaf 1 
Juli 1951. 

Notaris P. Mertens 
TE BOXTEL 

zal aldaar voor de Heer H. 
J. Verhagen in het Hotel
Bekkers, Stationsplein, voor 
INZET op DINSDAG 3 JULI· 
1951 en voor TOEWIJZING 
op DINSDAG 10 JULI 1951 
telkens nam. 5 uur: 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Twee huizen met erf en tuin 
te Boxtel, v. Leeuwenstraat 
nrs. 41 en 43, kadaster sectie 
F nrs. 3:2:28 en 32:29, samen 
groot 3.35 aren, in een koop. 
Te zamen verhuurd voor 
f 4,50 per week. 
De huur is voor rekening van 
koper vanaf de eerste dag der 
week volgend op de betaaldag 
der koopsom. 
Betaling koopsom uiterlijk op 
10 October 1951. 
Lasten voor koper vanaf 1 
Januari 1951 

In 't Anker 
Deze week: 
Snijworst van 52 voor 45 et. 
Grote blikken gehakt f 1,30 
De fijnste banketkoekjes en 
kaneelblaadjes 45 et 250 gr. 
ZO JUIST ONTVANGEN: 
de fijnste 

Belgische Tafelzuren, 
o.a. augurken, piccali l ly,
mayonaise, uitjes, Fran•
se mosterd van de be,
roemde fabriek Devo■,
Lemmens, België.

Aardbeientijd - Slagroomtijd 
Volop slagroom voorradig. 
Aardbeien met 

Jamin's heerlijk ijs 

VanMaaren 

Niet duurder 

Wèl secuurder 

Betere afwerking 

èn grotere keuze 

Wij komen gaarne met 
onze grote collectie 
MONTUREN bij U aan 
huis zonder enige prijs
verhoging. 
WEEST VERSTANDIG. 
Maakt het U gemakke
lijk en zendt ons brief
kaart om te komen. 
Velen deden het reeds! 
Leverancier van alle Ziekenfondsen 

Kortingen worden direct afgetrokken 

VAN MAAREN 
BRILLENSPECIALIST 

Overhemden 
Wij hebben een partijtje 

OVERHEMDEN 

kunnen kopen tegen.een 
bespottelijk· lage prijs. 

Die het eerst komt, 

het _eerst maalt. 

• Trlcoline kwaliteit
e Gedistingeerde streepdessins
• Twee Trubenljs boorden

Prijs f 15.-

1 o 0/o korting f 1 .50

Blijft dus f 13.50

F. J. Witteveen Nog beste eetaardappelen 
(Populair) te koop. Kwekerij 
v. Zogchel, Bosscheweg 5. ��g 

1s, dso2;rot, Koevoortse- Mrrr w,·1merstr 25
't fijnste nadessert. 

b • Zuivel- en Levensmlddelenbedri]f 
BOXTEL 

Rechterstraat 18. Tel. 463 Te koop: een toom beste big
gen bij W. v. cl. Oever, On
rooi 18. 

Te koop: dragend varken 
N. L., aan telling. Th. Wit- Vrijdag 2 2 en Zaterd;ig 

'T ANKERlox, Nergena 10, Boxtel. 23 Juni Praktijk gesloten. 

Jo v. Grlnsven-v. Summeren 
MARKT15 

Jongens en Meisjes 
14 à 15 jaar 

Medlscb Gedlpl. Yoetverzorgster 
Ook aan hul• te ontbieden 

Cartonnage Industrie 
Burgakker 15 • Boxtel 

Gevraagd voor halve dagen V R. KRAC HT

voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden. Enige kennis 
van boekhouden en typen vereist. 

LINNEN- EN DAMAST- WEVERIJ 

W. J. v. HOOGERWOU & ZONEN

Toch geven wij op al onze 
voorradige artikelen 

10% KORTING 

0 f fi c i ë e I vastgestelde 
v erko opprijze n vallen 

hier buiten. 

Natuurlijk vraagt U tevens 

naar onze REBUS met elke 

week kans op 16 waarde• 

bonnen tot een bedrag van 

GLD 105,-
waarvan reeds 32 klanten 

hebben geprofiteerd. 

F. J. WITTEVEEN 
Manufacturen en Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18 

J�Jl f\\/

. .w� 
OOXTEL 

WONINGINRICHTING 

_1 ________________ 11!! 

BRILLEN Spaar Uw ogen

Koopt Uw bril bij een Vako p ticiën 

F. P. van Langen 
Sfationstraat 62 Tel. 584 

Erkend zi ek e nf o nd sd e v  e r_a n ci e r  voor 
alle ziekenfondsen 

Iedere Vrijdag en Zaterdag 
volop verkrijgbaar ons 

Overheerlijk Krentebrood 

Alleen bij 

van f 1,10 voor 85 cent 
van f 1,65 voor f 1,25 

"1Je 'lJoomitqanq," Liempde A 5
Telefoon K 4196-231 

De K.A.J. van Boxtel 

houdt nog steeds de 

Oud-papier· in�ameling 
Boxtel's inwoners worden verzocht het oude 
papier te bewaren voor· de KAJ., U steunt 
daarmee Uw eigen Boxtelse Arbeidersjeugd. 

Voor opgave of inlièbtingen kunt U terecht bij: 
J. Siemerink, Fellenoord 4; A. Voets, Breukelsestraat

103; H. den Otter, van Hornstraat 23d. • 



Bij V OS uw KAAS en VIS gekocht 
Het beste adres is uitgezocht 

Tevens uw adres voor nieuwe Haring 

V O S Stationstraat 44, Telet. 5 2 7

WASSEN 

STOMEN 

Zomertijd ... 

VERVEN 

Dekentijd? 
Natuurlijk, tijd om de dekens vóór het 
opbergen te laten reinigen. 

Tot 14 Juli 
1 Deken REINIGEN van f 1.65 

2 Dekens 
3 Dekens 

NU VOOR t 1,25 

Daarboven per stuk 

f 2.40 
f 3.50 
f 1.-

C. ESHUIS

Leenhoflaan 6 

BO XTEL 

ALLE VERZEKERINGEN 

Conetière Mej. F. DE GROOT 
is aanwezig te : 

BOXTEL, p/a Fa. E. Kluijtmans 
Baroniestraat 42, iedere Ie en

3e Dinsdagmiddag van de 
maand van 2,4 uur. 

MARKTVERKOOP 
van Zomerstofjes 

tot uiterlijk Zaterdag 30 Juni 
tegen ongekend lage prijzen 

vanaf 98 et. per meter. 
-

Geen grote hoeveelheden van le keus 
maar 200 verschillende dessins. 

Ziet onze PRACHT-etalage 
en de grote winkelstand. 

Bovendien bij aankoop van stof voor een 
zomerjurk een knippatroon voor halve prijs. 

Heel Boxtel zegt .... 
Hoe eerder je komt, hoe groter de keus. 

't Is weer 

,,IN OEN OOIEVAAR" 

RIJZEt-1 SIAM RUST
GRAM 48 et 

BEî AALT DE LAAGSTE p 
Droogkokend, 500

te voeding voor Uw gezin en 

ROZIJNEN 
De bes_ 

oor dit allerbeste toch 
100 GRAM vanaf • • • 

bovendien v 
I Daarvoor 

de laagste prijzen beta e

d�
-

KRENTEN 
, , oede raa • AM is maar een g 

KRUIDEt-llER. 100 GR .... 

ALBERT HEIJt-1 uw
K t CUSTARD "'7 d de proef. oop 

k 50 t) 1,. cl 
Neemt een maan 

k ·denierswaren PER PAK (dubbelpa c 

één ma�nd

H 
a!. U� z�l�'versteld staan 

BITTERKOEKJESPUDDING 2 9 
\ 

bij Albert e1Jn. 
d len welke Alb

'

e

lîrli

rt 

�

t echte b1tteckoek1••l 200 Gr 
c 

van de vele voor e me 
K 

Heijn U b,edt. Voo�.delen w�l
�

e 

I KOfflfM[L 29 cl 
direct en "sprekend ,n Uw huis 

' PER BLIKJE 

houdgeld tot uiting komen. 
d llli,, 

1 , � 

TOMATENSOEP 

MET RIJST, PER BLIK 

SARDINES 

PER BLIK van af 

APPELSTROOP 

GROOT BLIK • • • • • 

HUISHOUDJAMS 

PER POT · • • ]0-54-

QNTB\JTSPEK 

MAGER. 100 GRAM 

LIMBURGER KOEK 

PER STUK • • • • 

X!N•hJMnom,� �r •"" PEER DRUPS 
. 2 5 et 

150 GRAM • 

7 0 et 
GEMENGDE KOEKJES 5 9 et 
IETS FIJNS, 250 GRAM 

75ct 

7Oct 

45ct 

45ct 

BISCUITS 

200 GRAM • • • • 

\RIS BONBONS 

100 GRAM • • • • 

LIMONADESIROOP 89 et 
FLES 1 30-110-

PER • • 

SINAASAPPELSAP 6 2 et 
FLORIDA, PER BLIK • • 

Nu geldt meer dan ooit, voor Uw dure geld 

ALBERT HE·IJN_ 
MAAKT U HET. LEVEN GOEDKOPER! 
Spaart de prachtige plaatjes voor Albert Heijn's Cinderella-album. 

Gemeentewaterleidingbedrijf Boxtel 

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

'N MOOIE BRIL 
juist passend bij Uw uiterlijk. 

Sterk en niet duur 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Erkend Ziekenfonds�leverancier 

Kruisstraat 10 Tel. 444 

- -::-- � - -�
-- - - -. 

����� ' "
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s/ 
De prijswinnaars van deze week zijn: 

1e Prijs waardebon f 25.-
Chr. de Nijs-Moors, Fellenoord 19, Boxtel 

2e Prijs waardebon f 10.-
A. Smit, Maastrichtsestraat 10, Boxtel 

3e Prijs waardebon f 5.-
W. Voets, Prins Hendrikstraat 45, Boxtel 

4e t�e�"8e prijswaardebon f 2.50 

R. Verhagen, Station B 39, Liempde
Wed. Bontje, Parallelweg Noord 19, Boxtel.
A. Tielen-v. d. Laar, Mgr. Wilmerstraat 12, Boxtel
A. v. d. Brekel-v. d. Vorst, Rechterstraat 42, Boxtel
Fr. Liebregts, Korenburgstraat 5, Den Bosch

F. J. Witteveen
MANUFACTUREN, EN CONFECTIEBEDRIJF 
RECHTERSTRAA T 18, BOXTEL 

BMI! KOMT UUJ PIHJS /
De prijswinnaars van deze week zijn : 

1e Prijs waardebon f 25.-
Mademoilselle Ria Wynant, p.a. Baroniestraat 60. 

2e Prijs waardebon f 10.-
J. M. Smit, v. Hornstraat 66, Boxtel 

Je Prijs waardebon f 5.-
Mej. M. v. d. Heyden, Scheidingstraat 86 

Gestel, Eindhoven 

4e 1�e�" Se prijs waardebon f 2. so 

W. v. d. Besselaar, Nieuwstraat 28, Boxtel
M. Schoenmakers, Molenstraat 30, Boxtel
A. Swinkels, Tongeren 3, Boxtel
Mevr. J. v. d. Meerendonk-v. d. Ven,

Stationstraat 1, Boxtel 
L. v. d. Laak, Maastrichtsestraat 12, Boxtel.

J-J.W.� 
WONINGINRICHTING 

WANDLUIZEN? 
Totale vernietiging met onbeperkte 
garantie. 

VI R I MORS Molenstraat 82, Boxtel

Door bij de Spar te kopen ! 
Want als Spar-klant krijgt U 
GRATIS Sparzegels. Voor die 
Sparzegels krijgt U GULDENS! 

----
� ' -- -----

--------

: 

\

HIER ZIJN DRIE VOORBEELD E�:� � 
' 0 '
1 SLASAUS 1 
1 met Sparwaarborgmerk 1 
1 en 19 �parzegels ·-----·-······ 96ct 1 
1 ' 

1 
IJSWAFÉLS . I 

1 
met 7 Sparzegels , 1 

1 
per 100 gram -----------·-··· JJct 1 

1 \ 
VRUCHTEN-TOFFEES 

: 1 - met 6 Sparzegels 1 

: 
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SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,BOXTEL". 

Geslaagd Jeugdtournooi. 

Zoncbg i.1. \·ond in het St. Paulus-Sport
park het iaariijkse tournooi om de Pas
toor van Besouw-Wisselbeker plaats. 
Gezien het drukkende weer werd er be
hoorlijk voetbalspt'l ten beste gegeven, 
waarbij de wisselbeker tenslotte terecht 
kwam bij de ploeg, die er in alle wed
strijdt'n het meeste aanspraak op ge
maakt had: Woensel. 
De Schijndelse junioren kwamen op de 
eervolle tweede plaats en sleepten hier
door ook 'n bc-ker in de wacht. Terwijl 
Oisterwijk als verdienstelijke derde een 
medaille verdiende, moesten de Boxtelse 
junioren - bezitters van de wissel
beker - en hun off-day genoegen ne
men met de laatste plaats. 
De uitslagen van de halve competitie 
luidden: 

Woensel-Oisterwijk 
Boxtel-Schijndel 
Woensel-Boxtel 
Oisterwijk-Schijndel 
Woensel-Schijndel 
Oisterwijk-Boxtel 

2-1 
0-1 
1-0 
1-1 
2-0 
0-0 

Zaterdag '.23 Juni: Boxtel t - Tivoli 1. 

Morgen, Zaterdag 23 Juni, zal Boxtel 1 
om 6 uur n.m. een oefenwedstrijd spe
len tegen het Eindhovense Tivoli 1. 

K.S.V. ,,O.D.C." 
O.D.C. '.2 promoveert naar de K.N.V.B.

Zaterdag speelde het tweede elftal van 
ODC de laatste promotie-wedstrijd tegen 
Brabantia 3. Deze wedstrijd, de beste 
uit de promotie, eindigde in een gelijk 
spel 1-1. 
De promotie naar de K.N.V.B. is nu een 
feit. Proficiat! 
Zaterdagavond werden kampioenschap 
en promotie, in de cantine van ODC 
feestelijk herdacht. 
In verband het gelijk eindigen van Zalt
bommel 2 en Heusden 2 moet ODC 2 
nog twee competitie-wedstrijden spelen, 
waarvan a.s. Zondag de eerste tegen 
Zaltbommel. 
ODC behandelde Vrijdag het eerste ge
deelte van de jaarvergadering. Van deze 
belangrijke vergadering memoreren wij 
dat in het bestuur twee nieuwe leden 
werden gekozen, t.w. de Heren J. van 
Trigt en A. Juriëns. 
In het elftal-commissie werden gekozen 
de Heren H. Traa, A. Brekelmans, G. 
Claasen, en L. Russchen, terwijl uit het 
Bestuur nog een lid aan deze commissie 
zal worden toegevoegd. 

O.D.C.-JUNIOREN.

Een verjongd A-elftal nam Zondag j.l. 
deel aan het jeugdtournooi van R.K.C. 
te Waalwijk. Al viel het elftal net buiten 
de hoofdprijzen, de prestaties waren 
toch uitstekend en hoop gevend voor de 
toekomst. 
Zondag a.s. begint de ronde voor de 
Bisschopbeker. ODC 5 speelt om 12 
uur thuis tegen UD! 5.

TENNIS. 
Ready - RB II 5 - 3.

Een uitslag, waarop RB I l  trots kan zijn, 
omdat men de eerste ontmoeting met 
liefst 8-0 verloor. 
Veghel kwam wederom met dezelfde 
spelers uit en dat de Boxtelse spelers 
niettemin dit resultaat behaald hebben, 
bewijst, dat zij zich steeds beter gingen 
aanpassen. Jammer dat dit de laatste 
competitiewedstrijd was en zij, omdat 
BTC met 6-2 van de Pettelaer II won, 
met de onderste plaats genoegen moeten 
nemen. 
Volgend jaar beter zullen wij hopen! 
D.E. Mevr. Verhoeven verst. Mej. v. d.

Heuvel 6-4, 1-6, 3-6; Mej. de
Rooy vers!. Mej. Wolf 5-7, 0-6. 

H.E. Verhoeven ver!. van Gorris 6-3, 
6-2; v. d. Schoot ver!. van v. d.
Heuvel 6-4, 4-6, 6-1.

D.D. Mevr. Verhoeven en E. de Rooy
winnen, 6-4, 1-6, 2-6.

G.D. Mevr. Verhoeven en v. d. Schoot
ver!. m. 6-3, 4-6, 6-2; Mej. A. v.

Etten en F. v. d. Ligt vert. m. 6-1, 
5-7, 6-4.

H.O. Verhoeven-v. d. Ligt vert. m. 
7-5, 7-5.

Een voldoening was het voor het derde 
team, dat het van Bastion Baselaar uit 
Den Bosch met 4-1 wist te winnen en 
zo op 2 punten besla.2; wist te leggen. 
Mej. R. van Heertum moest vooral hard 
kampen om de zege te behalen. 
H.E. F. v. Rooij wint van Van Woerkum 

6-4, 6-2.
D.E. Mej. R. van Heertum wint van

Mevr. Dodemont 4-6, 7-5, 7-5.
H.E. J. v. Buut wint van Willemsen 

6-2, 6-4.
G.O. Mej. R. van Heertum en F. v.� 

Rooy winnen van Mevr. Dodemont 
en Van Woerkum 6-4, 6-4. 

H.O. J. v. _Buut en F. van Rooij vert. 
van Willemsen en Van Woerkom 
2-6, 2-6.

-o-

Het 3de team moet op 23 Juni nog een 
gestaakte wedstrijd te11en P.T.C. in Den 
Bosch spelen en dan is de competitie 
voor 1951 ten einde. 

A.S. ZONDAG HENGELWEDSTRIJD. • 
Op Zondag 24 Juni a.s. zal op het vis
water, nabij de Selissenwal, een hengel
wedstrijd worden gehouden ten bate van 
het Agnes-paviljoen van het Mgr. Mut
saersoord te Venlo. De wedstrijd, welke 
georganiseerd is door het R.K. Spoor
wegpersoneel en waaraan ook door vele 
hengelaars van buiten Boxtel wordt deel
genomen, vangt aan om 2 uur. De prij
zen zullen worden uitgereikt in café H. 
van Rooij in de Baroniestraat. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL. 

6e Zondag na Pinksteren.
'.24 Juni 1951. 

De H'. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie; kwart vóór 8 gel. jrgt. voor Mar
tina Adriana v. d. Schoot; z.a. gel. H. 
Mis voor Franciscus v. cl. Velden; 9 uur 
gel. rondst. voor Petronella v. cl. Boo
gaard-Smulders; half 11 Hoogmis, gez. 
H. Mis voor Antonetta Schuurmans v.w.
de buurt.
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
te schaal voor het Emigratie-fonds en de 
2e schaal voor de bijzondere noden van 
het Episcopaat, welke bijzonder in de 
milddadigheid van de gelovigen worden 
aanbevolen. 
Na de Hoogmis vergadering voor de ze
latricen v. cl. Bond van h,et H. Hart. 
Om kwart voor 12 Mariagarde in de 
kapel van Duinendaal. 
Hedenavond om • 7 uur Kruisweg voor 
degenen wier namen op het zielboek 
staan in de maanden April, Mei en Juni, 
daarna Lof. _ • 
Maandagavond om -·kwart voor 8 recol
lectie voor de propaliandisten der Con
gregatie en de Leidsters van het Jeugd
werk in de Kapel der Witte Zusters. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Donderdag om kwart voor 8 KA. in het 
zaaltje op de Burgakker. 
Vrijdag Feestdag van de H.H. Petrus 
en Paulus. De H. Missen zijn om kwart 
voor 7, half 8, half 9 en om half 10 de 
Hoogmis. Om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
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: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Hendricus v. Schijndel; z. a. gel. 
H. Mis voor Hendrica van Laarhoven
v.w. St. Elisabethver.; half 8 gel. H. Mis
voor Arn. v. Kilsdonk; z.a. gel. H. Mis
voor Henrica Voets-van Assouw; half 9
gez. mndst. v. Hendrica van Laarhoven;

z. a. gel. H. Mis voor Petronella v. cl.
Boogaard-Smulders.
Hedenavond om kwart voor 8 recollectie
voor de Propagandisten der Maria-Con
gregatie en de Leidsters van het Jeugd:
werk in de Kapel der Witte Zusters.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Arnoldus v. Kilsdonk v. w. het
Personeel v. d. Export Centrale te
Boxtel; z. _a. gel. H. Mis voor Jacobus
de Pijper; half 8 gel. H. Mis voor Hen
drica v. Laarhoven; z.a. gel. H. Mis voor
Anton ia Josepha Hurkens-Jenniskens;
half 9 gez. mndst. voor Hendricus v.
Dungen.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Arnoldus v. Kilsdor.k; v. w. het
personeel van de Export Centrale te
Boxtel; z. a. gel. H. Mis voor Johannes
Jac. v. Kempen; half 8 gel. mndst. voor
Franciscus v. d. Velden; z.a. gel. H. Mis
voor Wilhelmina Schellekens-v. cl. Ven;
half 9 gel. jrgt. voor Hendrikus van
Aarle.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Amoldus van Kilsdonk v.w.
het personeel van de Export Centrale te
Boxtel; z. a. gel. H. Mis voor de over!.
familie v. Beurden-Huygevoort; half 8
gel. jrgt. voor Franciscus Wetzer; half 9
gel. H. Mis voor Martinus Giesbers;
half 10 gez. huwelijksmis. .
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
VRIJDAG: Feestdag van Sint Petrus en
Paulus: kwart voor 7 gel. H. Mis voor
Amoldus v. Kilsdonk v. w. het personeel
van de Export Centrale te; Boxtel; z.a.
gel. mndst. voor Laurentius van Min
derhout; half 8 gel. H. Mis voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn 'der par.;
half 9 gel. H. Mis voor Petrus v. cl.
Meijden, Johanna Bevers; half 10 gez.
mndst. voor Hendrik Verbeme.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Johanna v. Run-Russens; z. a. gel.
H. Mis voor Arnoldus v. Kilsdonk v.w.
het personeel van de Expert Centrale;
half 8 gel. H. Mis voor Antonius v. Aar
le; half 9 gez. mndst. voor Franciscus
Janssen.
Gelegenheid om te biechten van half 3
tot 4 uur en van 6 uu·r tot half 8.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: 
Johannes Adrianus Pennings uit deze 
parochie en Hendrika Petronella v. cl. 
Broek uit St. Michiels Gestel, waarvan 
de 2e afkondiging geschiedt. 
Marinus Adrianus van Beurden geb. en 
won. in deze par. en Adriana Bertina Jo
hanna van Huygevoort geb. en won. te 
Tilburg (par. Hoefstraat); Marinus Jo
hannes van Boxtel uit Waalwijk en Eli
sabeth v. cl. Gouw uit deze parochie; Jo
hannes Henricus Dollevoet uit deze 
parochie en Maria Johanna van Wan
rooy uit Esch, waarvan heden de 3de af
kondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be-

kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispense_erd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

Bij de bruiloft van Pennings-Bekers voor 
de Missie opgehaald f 6,63. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
6e Zondag na Pinksteren. 
'.24 Juni 1951. 

Vandaag is het de feestdag van de ge
boorte van St. Jan de Doper. 
(De H.H. Mis!i_en zijn vandaag weer zo
als gewoon: in de kerk om 6, 7, 8, kwart 
over 9 en half 11, en in de Burcht-kapel 
om kwart over 7, half 9 en kwart 
voor 10). 
De eerste schaal gaat vandaag voor het 
R.K. Emigratiefonds, wat U de vorige 
Zondag reeds bijzonder is aanbevolen. 
De tweede schaal gaat voor de Bijzon
dere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het Santa 
Teresa in de kapel der Eerw. Zusters 
Ursulinen. En om kwart voor twaalf is 
het H. Familie voor Jongens in de kerk. 
Mogen, na -de tusseiwauze van de paro
chie-retraite en Gouden Feest, alle meis
jes en jongens vanaf de pl. Communie 
tot en met 17 jaar, weer trouwe bezoe
kers zijn van hun gqdsdienstige vereni
gingen. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro
zenhoedje voor onze parochianen in het 
buitenland en voor het behoud van de 
vrede. 
Vrijdag - feestdag van de H. Aposte
len Petrus en Paulus, de H.H. Missen 
zijn om 6, 7, 8 en 9 uur. De H. Mis van 
9 uur is de Hoogmis. De school begint 
om 10 uur. Des avonds is het om half 8 
Lof. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. cl. voor 
Henriette Strijbosch v.w. Broederschap 
van 0. L. Vrouw in 't Zand_; 7 uur 1. d. 
voor overleden fam. Keunen-Verbaten; 
8 uur 1. cl. voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochianen; kw. over 9 
1. cl. voor overleden familie; half 11
Solemnele Hoogmis uit dankbaarheid bij
gelegenheid van gouden bruiloft.
In de Burcht-kapel: kwart over 7 1. d.
voor overleden vader; half 9 1. cl. tot
bijzondere intentie; kwart vóór 10 1. d. 
tot bijzondere intentie. • 

MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Henriette 
Strijbosch; kwart voor 8 1. j. voor Anna 
Maria v. cl. Ven-v. d. Boogaard; zij
altaar 1. d. voor Petronella v. Oers; half 
half 9 pl. gez. d. uit dankbaarheid. 
DINSDAG: 7 uur 1. cl. voor overleden 
familie Paijmans-v. Kessel; kwart voor 13 
1. j. voor Marinus Hazenber_g en Petro
nella Potters z.e.; zijaltaar 1. d. voor
Maria Kurvers-v. Nistelrooij; half 9 gez.
jrgt. voor Antonius v. Schaaijk.
WOENSDAG: 7 uur 1. m. voor Henri
cus Dieden; kwart voor 8 1. j. voor

Theodorus Timmermans; zijaltaar 1. j.
voor Maria Timmermans-v. Rumund;
half9 jl. gez. d. uit dankbaarheid ..



DO.\:DrnDAC: 7 uur 1. i. voor Wil
hcl1ni11:i Pcij11c11burg-Rosenhoom; kwart 
,·onr 8 1. j. ,·oor .\Li-i:1 M:1tthijsse11-
L:i111lw1-s: zij;:ilt:1:1r 1. i. voor _J;:in ,·:in de 
A:i; half 9 gd. 1. i. voor Joh:1nn:1 M:1ri:1 
,·. Cdfen-,•: d. l lorst.-
VHIJ[),\G, (, uur 1. j. H,or Joh:innes 
!lekkers e11 Certrud:1 v. cl. lksscbar z. e.; 
7 uur 1. cl. voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der p:irochi:inen; 8 uur 1. cl. 
\'00r Arnoldus ,·. d. Heuvel en Helena 
de Groot z. e. 9 uur HOOGMIS voor 
Adrianus :\,klis te Oisterwijk overleden. 
ZATEIU)AG: 7 uur gez. irgt. voor An
m Cijsberta v. L:i:irhoven-v. Z:indvoort; 
kw:irt voor 8 1. d. voor PNronelb v. cl. 
.\ 1cijdcn-Smulders te EinclhoYen over!.; 
zij:ilt:i:ir 1. d. voor Din:1 Kersten-Wolf te 
Crocsbe�k overleden; h:ilf 9 1. d. voor 
Gerdin:1 Scheepens-Smeekens. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
6e Zondag na Pinksteren. 
24 Juni 1951. 

ZO�D/\C: h:ilf 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Lamberdina hsvr. van Henricus Ver
h:igen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joes v. d. 
\'1md1euvel. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
Verh:igen. 
WOENSDAG: half 8 irgt. voor Henri
ca hsvr. v:in M:irinus Verhagen. 
DONDERDAG: half 8 irgt. voor Joan
nes Josephus Merkx; 9 uur gez. huwe
lijksmis. 
VR(JDAG: h:ilf 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 9 uur jrgt. voor Jo
sephus Lavrijssen en Anna de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jr_gt. voor Frans v. 
Osch en \\ïilhelmina de hsvr" 

Deze week zullen geschieden: 
Donderdag mndst. voor Cornelia Kap
teyns. Vrijdag H. Mis voor \\ïouter Wij
nen te \\ïijbosch overleden. Zaterdag H. 
.'v1is voor Henrica v. Laarhoven te Box
tel overleden, lid broec.lerschap Levende 
Rozenkrans. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 
6e Zondag na Pinksteren. 
Feçstdag van Sint Jan de Dooper 
24 Juni t 951. 

Om 7 uur H. Mis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; om 
half 9 11. ,,t,s tet h'lzonc.!ere intentie 
(0.); om 10 uur Hoogmis als mndst. 
voor \\ïilhelmus van Roosmalen. 
De ee;-ste schaal gaat voor de eigen 
kerk; de tweec.le is de OPEN schaal ten 
bare van c.le godsdienstige verzorging 
van cmigr:inten, zoals de vorige Zondag 
is aangekondigd. 
Om h;:df 3 Lof; na het Lof wordt ge
zongen lied nr. 34. 
MAANDAG: om half 8 H. Mis voor 
Maria Je Punder-Huige. Des avonds 0111 
8 uur vergadering voor de leden van de 
KA. in de school. 

DINSDAG: om half 8 1-1. Mis voor Jo
annes Br:inds. 
WOENSDAG: om half 8 H. Mis voor 
Joh:inna Renders-v:in Je Moosdijk. 
DONDERDAG: om half 8 H. Mis voor 
Johannes Maas vanwege Je Missienaai
kring. En om half 10 gez. huwelijksmis 
,·oor J-lendricus van Schijndel en Adria
n:i ,·:111 den Langenberg. 
VRIJDAG: feestdag van de H.H. Apos
telen Petrus en Paulus. Om 7 uur H. Mis 
tot intentie van de leden van de god
vruchtige Broederschap ter ere van de 
1-1. Theresia; en om half 9 de plechtige 
hoogmis, opgedragen voor de zielerust 
onzer parochianen, die sedert het be
staan van onze parochie zijn overleden. 
De OPEN-schaal gaat voor de eigen 
kerk. 
ZATERDAG: om half 8 jrgt. voor Fran
cisca van Doremalen-van Grinsven, die 
25 iaar geleden als eerste overledene op 
ons kerkhof begraven werd. 
Des middags gelegenheid tot biechten 
van 6 tot 7 uur. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

6e Zond� na Pinksteren. 
24 Juni 1951. 

ZONDAG: half 7 1. m. voor Catharina 
Petrns v. d. Sande te Best overleden; 8 
uur 1. m. tot welzijn der parochie; 10 
uur z. j. voor Mart. Kelders; 3 uur Lof 
daarna jongenscongregatie. In alle H. 
Missen de Ie schaal voor het emigratie
fonds. 
MAANDAG tot DONDERDAG 7 uur 
z. 7e voor Joh. Adr. de Rooy. 
MAANDAG: half 8 z. j. voor Adriana 
en Margaretha Mart. Kelders; 8 uur 1.
mndst. voor Jan v. d. Heijden. 
DINSDAG: half 8 z. i. voor Lamb. 
Bakx; 8 uur 1. j. voor Helena Leon. v. 
Rooij. 
WOENSDAG: half 8 z. j. voor Joh. 
v. d. San<le-Smulders; 8 uur 1. j. voor 
Josina Mart. Kelders. 
DONDERDAG: half 8 1. j. voor Jan 
Leermakers; 8 uur 1. j. voor Ger. v. 
Rooij. 
VRIJDAG: feestdag van St. Petrus en 
Paulus, geen verplichte feestdag.: 6 uur 
1. m. tot welzijn der parochie; 7 uur 1. j.
voor Anna Maria Jan Leennakers; 8 uur 
1. m. voor de leden der H. Kindsheid. 
Men wordt verzocht de banken en stoe
len in de 111iddelgang vrij te laten gedu
rende die H. Mis. Na die H. Mis zege
ning der kinderen; 10 uur z. 7e voor 
Johanna Adr. de Rooij; 3 uur Lof. 
ZATERDAG: 7 uur 7e voor Johanna 
Adr. de Rooij; half 8 1. j. voor Mart. 
Leermakcrs; 8 uur 1. j. voor Theod. v. 
Rooij. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Mart. v. 
Rooy; 8 uur 1. m. voor Mart. v. Hal te 
Boxtel overleden; 10 uur hoogmis tot 
welzijn der parochie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Engelb. v. d. 

Velden als over!. lid H. Willibrord. 
Dinsdag 7 uur I.m. voor Laur. Quinten 
als over!. lid 0. L. Vrouw van Maria
hout. Woensdag 7 uur I.m. voor Corn. 
Putmans als overl. lid H. Willibrord. 
Donderdag 7 uur 1. m. voor Willem Wit
lox als over!. lid H. Bloed. Vrijdag 7 uur 
1. m. voor Jan v. d. Heijden v.w. het 
Veefonds Kasteren. Zaterdag 7 uur 1. m.
voor Jan Sanders als over!. lid H. Ro
chus. Zondag 7 uur 1. m. wegens behou
den terugkomst uit Indonesië. 
7e Johanna Adr. de Rooij te Liempde 
overleden. 
30e Mart v. Hal te Boxtel overleden. 

Gedoopt: Wilhelmina Maria Josepha 
dochter van Joh. Bakx-Wijgergangs; 
Comelius Antonius Maria zoon van 
A<lr. Thomassen-Koppens; Gerulfia En
gelberta Maria dochter van Theod. Prin
sen-v. Alphen. 

Missiebus: 
Bij bruiloft van H. v. Kroonenburg-de 
Bruin f 5,-

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
6e Zondag na Pinksteren. 
2-4 Juni 1951. 

1-1.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte ten bate van de godsdien
stige verzorging van Emigranten; derde 
voor Bijz. Noctcn Episcopaat. Na de 
middag om 3 uur Lof met rozenhoedje; 
na het Lof een lied. 

Vrijdag is 't de feestdag van de H.H. 
Apostelen Petrus en Paulus. Alsdan 
H.H. Missen 0111 7 uur en half 9 Hoog
mis, waaronder gelegenheid om te com
municeren. 's Avonds om half 8 Lof. 

Zondag a.s., 1 Juli, zal er in de H.H. 
Missen gepreekt worden over de H. 
Antonius Abt. Na het plechtig Lof van 
3 uur (ongeveer half 4) zegening der 
paarden voor de kerk. 

ZONDAG: 7 uur 1 -1. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Mej. Maria Emerentia Banens; 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur 1-1. Mis voor Anto
nia Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. Mis 
voor Gerardus van Oers v.w. Ver. ,,Ons 
Belang". 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar v. w. Br. H. 
Pastoor van Ars; 8 uur H. Mis voor Ge
rardus van Oers v.w. Br. H. Cornelis 
Bokhoven. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Jaco
bus van Zeeland; 8 uur H. Mis voor 
Christiaan van Dongen. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
Maria Catharina van Zeeland-van der 
Meyden; 8 uur H. Mis voor Gerardus 
van Oers v.w. Br. 0. L. Vr. v. Lourdes. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Antonia 
Cornelia Muskens-v. Haperen; half

, 
9 

Hoogmis gef. H. Mis voor Mevr. Jo
hanna Maria van Kuyk-Hackfoordt. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Chris-

tiaan van Dongen; 8 uur H. Mis voor 
de parochie. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 

Zondag 24 Juni. 6c Zondag na Pink
steren. Feestdag van de geboorte van 
de H. Joannes de Doper. Deze middag 
om 3 uur Lof. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feest der H.H. Apostelen Pe
trus en Paulus. De H.H. Missen zijn om 
7 uur, half 9 en om 10 uur plechtige 
Hoogmis bij gelegenheid van een gou
den en zilveren Priesterfeest. Om 3 uur 
plechtig Lof. 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor een 
overleden priester; om half 9 voor de 
overleden leden der familie Janssens
Otterbeek. 
MAANDAG: om 7 uur voor Joannes 
Eduardus Schaffer. 
DINSDAG: om 7 uur voor Catharina 
van der Sande-de Kroon. 
VRIJDAG: om half 9 voor mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om 7 uur maandstond 
voor Joannes Eduardus Schaffer. 

Doorlopend kruiswoordraadsel 

met magische ruit 

HORIZONTAAL: 1. Inrichting, 2. Knaagdier; haat; Pl. in Gelderl., 
3. Zangdrama; elkeen, 4. Ontkenning; smalle strook, 5. Zijrivier v. d. 
Rijn; danskoor, 6. Loofboom; briefaanhef, 8. Muzieknoot; familielid, 
9. Alpweide; vallei, 10. Fijngevoelig; graafschap in Eng., 11. Vouw; 
stand, 12. Lidwoord; krijgsmacht; deel van tennispartij, 13. Opening; 
voertuig; metaal; indien. / z ,j � J 16 J' 
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VERTICAAL: 1. Bedekte spot; weekdier; wig, 2. Stad in Italië; nieuwe 
regel, 3. Handvae; gemeenschappe]ijke grond, 4. Losgerafelde naad; 
muziekteken, 5. Gravin van Holland; voorzetsel, 6. Chinese maat; 
gouden tientje (afk.), 7. Laks; steen, 8. Water in Noord-Brabant; 
boterton, 9. Gevoelvol; Indonesisch dorp, 10. Denkbeeldig; kleding
stuk; 11. Roem; onmeetbaar getal; nauw; klef (v. brood). 

Hor. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

MAGISCHE RUIT. 
Vert. 

4 'Kern 
3 Grondslag 
2 Kledingstuk 
1 Beroerd 
9 Hemelbestormers (Gr. Myth.) 

10 Karig 
11 Voorzetsel 

Oplossing vorige puzzle 
HORIZONT AAL: 1. sap, 4. dun, 6. kop, 9. edel, 10. mode, 11. nat, 
12. III, 14. Let, 15. melk, 17. Amor, 20. ra, 22. as, 24. e.a" 26. forel, 
29. na, 30. klaar, 31. dadel, 32. es, 33. akker, 35. L.O., 36. Dr., 37. in, 
39. rede, 41. raak, 43. dog, 44. lok, 46. mat, 48. Amer, 49. gene, 
50. teh, 51. pek, 52. nol
VERTICAAL: 1. sen, 2. Adam, 3. peter, 5. uil, 6. kolos, 7. Oder, 
8. pet, 12. ik, 13. la, 16. lafaard, 18. malaria, 19. beker, 21. ar, 23. 
salon, 25. als, 27. ork, 28. Ede, 29. nel, 34. ,k.o., 36. degen, 38. Namen, 
39. Rome, 40. el, 41. R.K., 42. kano, 43. dat, 45. ode, 47. tel. 1 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Parochie H. Theresia 
bestaat 25 jaar 

, 

DE EERSTE STEENLEGGING VAN DE ST. THERESIAKERK. 
Van links naar rechts: !.Kap. W. v. d. Ven; 2. ?; 3. Wethouder M. Merks; 4. 
Kap. F. Pessers; 5. Wethouder F. v. Oerle; 6. Pastoor v. Dooremalen; 7. Pastoor 
A. Manders; 8. Oud-Deken van Tilburg Van den Heuvel; 9. Rector Matthijssen; 
10. Pastoor Spierings; 11 ?; 12. Pastoor van Esch H. v. Duren; 13. Arch. Groe
nendaal; 14. Rector K. Bekkers. De twee misdienaars Gust Raaijmakers en H. 
Buddemeijer. 

HOE LENNISHEUVEL EEN KERK

KREEG. 

Het was in September 1924 dat Lennis
heuvel een eigen schooltje in de Mijl
straat kreeg. Toen deze openbare school 
geopend werd en het Hoofd der School, 
P. J. Maas, werd ingehaald, geschiedde 
dit opvallend plechtig: met praalwagens 
enz. Op een dier praalwagens nu, reed 
een kerkje mee I Dát was het grote ver
langen der Lennisheuvelse bevolking: na 
een eigen sohool ook nog een eigen 
kerk! 

Hiertoe werd een onofficieel comité op
gericht, bestaande uit de heren Maas, 
van bodemcultuur-Kinderbosch, P. J.
Maas, het Hoofd der School, M. W. 
Peijnenburg, de tegenwoordige oudste 
kerkmeester, en kapelaan W. van de 
Ven van de St. Petrusparochie, die cate
chismusles gaf aan het nieuwe school
tje en êr - eerlijk gezegd - wel iets 
voor voelde om pastoor in Lennisheu
vel te worden. Dit comité liet de plan
nen niet verjaren.., want reeds in Novem
ber 1924 werden enige vertegenwoordi
gers ervan door Mgr. A. F. Diepen te 
's Hert0�el'buscl1 ,, .,uJ,·;,;ic ontvan
gen, cm de wenselijkheid van een der
de parochie in Boxtel bij de Bisschop 
te kunnen bepleiten. 
Monseigneur nlm het verzoek in over
weging en ontbood de toenmalige kape
laan van Liempde A. H. J. Manders op 
het bissch_oppelijk paleis. Een beslissing 
werd echter nog niet genomen, óók nog 
niet toen de paters Carmelieten van Ge
leen als mogelijke parochie-geestelijken 
naar voren werden geschoven. Eerst in 
het voorjaar van 1925 kreeg pastoor J. 
W. Spierings van de St. Petrus-parochie 
de opdracht om tesamen met kapelaan 
Manders de stichting van de nieuwe pa
rochie voor te bereiden. Toen kon een 
o
_
fficiële kerkcommissie worden opge

richt. Deze bestond uit de heren P. J. 
Maas als voorzitter en J. Vermulst, M. 
Veroude, A. v. d. Loo, A. v. d. Bosch, 
J. Verhoeven, A. v. d. Breekel, J. Nieu
wenhuisen, P. Kruyssen, J. Peynenburg, 
D. v. Helvoort en J. Maas (Boseind) 
als leden. 
Lag het aanvankelijk in de bedoelinP 
als patroon van de kerk te nemen het 
Kostbaar Bloed des Heren, in verband 

met de in 1924 teruggekeerde H. Bloed
doek uit Hoogstraten, besloten werd ten
slotte de Kleine H. Theresia te nemen, 
die in 1925 door Paus Pius XI heilig 
was verklaard, én wier geboortedag -
2 Januari 1873 - precies samenviel met 
de geboortedag van pastoor Spierings. 
In October 1925 werd de eerste steen 
van het kerkgebouw gelegd door ka
nunnik Mgr. J. P. van den Heuvel, oud
deken van Tilburg en em. pastoor vàn 
de Besterd aldaar, toen rustend priester 
op Duinenàaal in Boxtel. 
Het was in die. winter daaropvolgend, 
dat kapelaan Manders ziin werkzaam
heden in de nieuwe parochie begon. De 
ouderen uit Lennisheuvel zullen zich 
nog herinneren, hoe hij in de winter
avonden te voet en met een stallantaarn 
gewapend vanuit Liempde kwam, om 
zijn toekomstige parochianen de eerste 
beginselen bij te brengen van de Grego
riaanse zang, waarvan hij steeds zulk 
een groot voorstander is geweest. 
Intussen ging men, aan de hand van de 
architectuur van J. Groenendaal, rustig 
verder met de bouw van kerk en pasto
rie: pastoor Spierings, en de kapelaans 
Van de Ven en Manders hielden een 
oogje in het zeil. In Maart werd het ter
rein van de kerk aangekocht en in April 
verleende B. en W. verlof tot aanleg 
van een eigen kerkhof. 
En het was voorts op H. Sacramentsdag 
1926 - 3 Juni, precies op de dag 25 jaar 
geleden dat Monseigneur W. v. d. Ven 
de oprichtingsacte van de H. Hartpa
rochie had getekend, - dat zulks ge
schiedde door Mgr. A. F. Diepen voor 
de H. Theresiaparochie in Lennisheuvel. 
Het oprichtingsbesluit (elders in dit blad 
weergegeven) werd toen op Zondag 13 
Juni 1926 in de beide bestaande paro
chies van Boxtel van de preekstoel afge
kondig<l. Tevens werd de naam van de 
nieuwe pastoor bekend gemaakt, en 
diens eervol ontslag als kapelaan te 
Liempde, ingaande op Maan<lag 14 Juni 
l 926. Van een en ander werd kennis ge
geven aan Zijne Excellentie de Minister 
van Justitie, die op zijn beurt zijn col
lega van Fin;:inciën en de Commissaris 
van de Koningin in de provincie Noord
Brabant op de hoogte br:icht. 
Als eerste kerkmeesters werden be
noemd, in alph::ihetische volgorde: 
Adrianus Maria van drn Breekcl, Adria-

De pastoor-stichter A. Manders en de twee (eerste) kerkmeesters 
Adr. Peynenburg Jac.zn. en Mar. Peynenburg Corn.zn. 

nus Cornelis Peijnenburg Jac.zn., Mar
tinus Wilhelmus Peijnenburg Corn.zn., 
en Marinus Veroude. (Terwijl eerstge
noemde en laatstgenoemde inmiddels 
zijn overleden, vieren beide heren Pey
nenburg thans hun zilveren jubilé als 
kerkmeester). 
En aldus kon het geschieden, dat toen 
de parochie eindelijk officieel was opge
richt, de kerk er al stond en de pastorie 
na een week door de nieuwe pastoor 
met zijn huishoudster kon worden be
trokken. 
Op Maandag 21 Juni werd het kerkhof 
ingezegend, en reeds diezelfde week 
werden er twee personen begraven, voor 
wie de uitvaartmissen nog plaats vonden 
in de St. Petrusparochie. Het waren 
Francisca van Dooremalen-van Grinsven 
en Henricus van Rumund. Verder over
leed dat jaar in de nieuwe parochie nie
mand meer. Als eersteling werd in de 
nieuwe kerk gedoopt: Johannes Theo
dorus, zoon van Adrianus van Aarle en 
Petronella Deckers. En als tweede Jo
hanna Maria, dochter van Willem 
Schalkx en Petronella v. d. Oetelaar. 
Op 28 October werd het eerste huwelijk 
gesloten tussen Johannes van Doorema
len en Ida van Oers. Met déze gegevens 
lopen we de gebeurtenissen echter al
weer ver voorbij (en welke gebeurte
nissen!) Laten we teruggaan tot Maan
dag 28 Juni op welke dag de parochie 
hoog bezoek ontving. Toen diende Mgr. 
Diepen het H. Vormsel toe in de St. 
Petruskerk: o.a. aan 35 meisjes en 24 
jongens uit Lennisheuvel, over wie peter 
en meter waren Adrianus van den Bree
kei en Ida van den Heuvel zijn huis
vrouw. Na de middag bezichtigde Mon
seigneur de nieuwe parochie: per auto 
reed de bisschop langs het Boseind naar 
de nieuwe kerk. Langs de Mijlstraat 
wenste Monseigneur terug te keren, 
doch dát ging niet. Lennisheuvel had in 
die tijd nog geen enkele verharde weg! 
Op Woensdag 30 Juni - morgen 25 
jaar geleden - werd, na de installatie 
van pastoor Manders door de deken 
van het dekenaat Mgr. M. van Oss uit 
Vught, het kerkgebouw ingezegend en 
had de eerste H. Mis plaats. Deze werd 
opgedragen door Pastoor Manders, met 
assistentie van de Boxtelse pastoors 
Eras en Spierings. 
Tenslotte �,erd in Augustus 1.926 _de_ 
akte opgemaakt, waarbij • in eigendom 
kwamen van de H. Theresia-parochie 
"de onroerende goederen staande ten 
name der Parochie van de H. Petrus te 
Boxtel, de percelen kadastraal bekend 
als kerk, pastorie, erf, tuin, kerkhof en 
bouwland, Gemeente Boxtel sectie F nr. 
4212 ter grootte van 1 hectare, 49 aren 
en 60 centiaren." ., 
Het parochiewerk was toen deze forma
liteiten (zij het belangrijke fonnaliteiten) 
ged;:,an werden, reeds in volle gang. De 
parochie telde in 1926 750 zielen, waar
van 485 boven de plechtige H. Commu
nie en 125 tussen te en Plechtige H. 

,Communie. 
In 1931 waren deze getallen iets terug
gelopen: 742 zielen en 478 plechtige 
communicanten. 
En thans· zijn ze: 870 zielen, waarvan 
620 Plechtige Communicanten en 115 
Eerste Communicanten. 

Viering Zilveren Jubileum 

Parochie H. There1i11. 

Het zilveren bestaansfeest van de H. 
Theresia-parochie, dat Donderdag door 
de Lennisheuvelse jeugd OQ kinderlijk
spontane wijze werd ingezet, zal a.s. 
Zondag 1 Juli - de feestdag van het 
Kostbaar Bloed des Heren - zijn hoog
tepunt krijgen. 

Uit het programma van die dag vermel
den we de volgende punten: 

Om 10 uur zal er in de parochiekerk 
een Plechtige Hoogmis worden opgedra
gen door de HoogEerw. Heer Deken I. 
Broekman, die daarbij geassisteerd zal 
worden door de pastoor van de St. Pe
trusparochie J. van Besouw en de pas
toor van de St. Theresiaparochie V. 
Tilman. 

Om 3 uur 's middags zal door de Hoog 
Eerw. Pater Provinciaal van de Paters 
Assumptionisten een Plechtig Lof gece
lebreerd worden, waarbij de assistentie 
verleend wordt door de Lennisheuvelse 
kapelaan J. Peijnenburg. 

Onmiddellijk na het Lof zal in het Len
nisheuvelse parochiehuis "Orion" voor 
de genodigden (één vert�genwoordiger 
van elk gezin) een feestelijke herden
kingsbijeenkomst plaats vinden, waarop, 
naar we vernemen, ook de pastoor-stich
ter van de Lennisheuvelse parochie, de 
ZeerEerw. Heer A. J. H. Manders, aan
wezig zal zijn. 

Uit het programma voor Zondag 8 Juli 
vermelden we de feestelijke bijeenkomst 
(na het Lof) van de Zelatricen van de 
Godvruchtige Vereniging van de H. 
Theresia, en wel uit de gemeenten Box
tel, Liempde, Gemonde, St. Michiels
gestel, Esch en Oirschot. 

De ZeerEerw. Heer V .. Tilman, die 
Pastoor Manders em. 22 Dec. t 950 

opvolgde als herder van de 
St. Theresiaparochie. 

AUSTRALIË 
IMMIGRATIE: 

BEHOUD VOOR AUSTRALIE. 

Voor Australië dreigt een allesoverheer
send gevaar: Azië. Azië is in verschil
lende landen - Japan, China, India, In
donesië - overbevolkt en groeiend com
munistisch. Australië daartegenover 
heeft plaats voor millioenen mensen. 
Zal Azië vroeg of laat zijn grijparmen 
uitstrekken naar dit werelddeel en het 
dan maken tot een land van Aziaten en 
een communistische samenleving? Dat is 
het dodelijke gevaar dat Australië be
dreigt. 
Hiertegenover stelt de regering van 
Australië een streven naar snelle uitbrei
ding van de bevolking, want het heeft 
op een oppervlakte van 150 maal Ne
derland maar 8 millioen inwoners. 
Australië stelt zich als ideaal in 25 jaar 
dit aantal te doen stijgen tot 25 mil
lioen. De natuurlijke bevolkingsaanwas 
kan dit aantal natuurlijk niet opbrengen. 
Het zal zo goed als geheel moeten ko
men van immigratie, en dan uitslllitend 
uit ZL1id- en West-Europa. Of dit mo
gelijk zal zijn is twijfelachtig, want dit 
betekent dat Australië de immigratie dan 
zo moet organiseren, dat het elk jaar 'n 
klein millioen Europeanen uit onze lan
den kan ontvangen, huisvesten en een 
bestaan geven; en <lat is wel wat erg 
veel. 
Op het ogenblik is Canada het land dat 
nog de meeste Nederlandse emigranten 
trekt, mogelijk zal Australië dit binnen
kort overtreffen. Om het grote belang 
hiervan, willen we onze lezers in 'n drie
tal artikelen de voornaamste wetens
waardigheden vertellen over dit land dat 
misschien voor velen nog een nieuw va
derland wordt. 
Australië is een land met een korte ge
schiedenis. Het is• het laatst ontdekte 
werelddeel van de hele wereld. De oud-

ste naam van dit land is Nieuw-Holland 
en dit wijst er op, wie de ontdekkers 
waren, n.l. de Nederlanders. Het was 
een zekere Willem Jansz die met zijn 
schip "het Duifje" langs de kust van 
Nieuw-Guinea voer en ong_emerkt ook 
langs de noordelijke kust van Australië 
kwam. Australië komt daar met zijn 
meest noordelijke punt zo dicht bij 
Nieuw-Guinea, dat deze schipper eerst 
dacht dat het een en hetzelfde land was. 
Zo voer Willem Jansz in 1606 de Golf 
van Carpentaria binnen. Andere Indië
vaarders die hun koers per ongeluk te 
veel zuidelijk namen, kwamen ook per 
geluk op de Australische kust terecht. 
Zo vinden we aan de bovenkant en aan 
de linkse kant van de kaart van Austra
lië verschillende Nederlandse namen 
zoals: Groote Eylandt, Arnhems land, 
v:in Diemensgolf, Dirk Hartog, Geel
vinkkanaal, Kaap Leeuwin, enz. De Ne
clerlander Abel Tasman ontdekte 'n 30 
jaar bter de grote eilanden ten Z. en 
Z. 0. van Australië, n.l. Tasman en 
Nieuw-Zeeland, deze ook door en door 
Nederlandse ontdekkingen en namen. 
Ook Spaanse zeelui vonden het nieuwe 
lan<l en noemden het Australia, dat 
Zuidland betekent, welke naam is geble
ven. De Nederlanders en de Spanjaar
den maakten ·van het land zo goed als 
geen gebruik, omcbt ze er niet vonden 
wat men toen gewoonlijk in de koloniën 
zocht: de koloniale waren. En beide 
volken hadden al koloniën waar ze deze 
in overvloed konden halen. 
Meer dan een eeuw later, rond 1770, 
verkende de Engelsman Cook de rechtse 
kust van Australië en Nieuw-Zeeland. 
Deze zijde van Australië zag er veel ge
schikter uit dan wat de Nederlanders 
hadden aangetroffen en Engeland nam 
het land inbezit. De Oostkust waar de 
eerste Engelse nederzettingen �ersche
nen, is ook nu nog het dichtst bevolkt 

OMGEVING 

Het feest van het 

Kostbaar Bloed 

Zondag 1 Juli vieren we het Feest van 
het Kostbaar Bloed, een voortzetting 
van de Goede Vrijdag, de feesten van 
het Heilig Kruis, Sacramentsdag en het 
feest van het Allerheiligst Hart van 
Jezus. Het werd ingevoerd door Paus 
Pius IX in 1849, dus ruim honderd jaar 
geleden en werd bepaald op de le Zon
dag van Juli. De gehele maand Juli was 
vroeger toegewijd aan het Kostbaar 
Bloed van Jezus. 
Paus Pius IX (1846-1878) die 32-jaar 
lang de H. Kerk heeft bestuurd en die 
de heftige strijd heeft gevoerd tegen 
Garribaldi, waaraan ook onze Neder
landse zouaven hebben deelgenomen, 
had een grote devotie tot Jezus' Godde
lijk Hart. 
Uit dankbaarheid voor de goede afloop 
van de onlusten in het jaar 1848, stelde 
de Paus het Feest in van het Allerkost
baarst Bloed. 
In het Instellingsdecreet van dit feest op 
10 Augustus 1849 uitgevaardigd luidt 
het: ,,Wij zijn verlost in het Bloed van 
0. H. Jezus Christus, dat zuivert ons 
van alle ongerechtigheden en zalig zijn 
daarom degenen, die in dat Bloed hun 
kleren wassen. En bleven de huizen van 
Egypte, die besprenkeld waren met
bloed van een lam, vrij van Qod's toom, 
hoeveel te meer zullen zij dan die toom 
ontgaan, ja, zullen zij overstroomd wor
den met ontfermingen en genade, die 
het Bloed van onze Verlosser met bij
zondere godsvrucht en toewijding hul
digen en vereren". 
Z. H. Paus Pius IX hoopt dat de gelo
vigen - door de godsvrucht tot Jezus' 
Kostbaar Bloed, - dagelijks meer ver
levendigd worden in hun geloof en ont
vlamd zullen worden door een vurige 
liefde. 
De godsvrucht tot Jezus' Goddelijk 
Hart en tot Jezus' Kostbaar Bloed, de 
grote devoties van deze Paus Pius IX 
raakte de kern van het christendom. 
Voor ons, inwoners van Boxtel, is deze 
feestdag dan ook van heel grote bete
kenis. 

Van oudsher bestaat 1hier de devotie tot
't H. Bloed. 
Het is dan ook een aoède gedachte van 
de afde�en van het Broederschap van 
het Kostbaar Bloed te 's-Bosch en Til
burg om deze dag uit te lciezen voor 
hun jaarlijkse Bloedprocessie. 
Vanzelfsprekend moeten wij deze Zon
dag van het H. Bloed ook meevieren en 
onze godsvrucht tot Jezus' H. Bloed 
bezien door een vurige H. Communie. 
Op deze Feestdag bezien wij ook uiter
lijk onze godsvrucht door de vlaggen 
uit te steken. 

Zondagsdienst der Artsen 
uit■luitend voor spoedgevallen, 

ZONDAG 1 JULI 

Dokter G. C. Wentholt 
Stationstraat 815 Telefoon 387 

en is het centrum van het hele land. 
Daar liggen de voornaamste staten van 
Australië: Victoria, Nieuw-Zuid-Wales, 
en Queensland, en daar liggen ook de 
grootste steden: Melbourne, Sydney 
(met beide over één millioen inwoners) 
Newcastle (ruim 125.000) en Brisbane 
(ongeveer 400.000). 
Engeland deed met het land eerst ook 
niet veel: 't was hoofdzakelijk strafko
lonie. Pas 100 jaar geleden, toen men 
er goud ontdekte, trokken grote geta
len Engelsen naar Australië. Het werd 
dan ook een volkomen verengelst land 
in taal en volksaard, zoals de V. S. van 
Amerika. Het bestaat nu uit 8 staten, 
zeven op het grote eiland Australië zelf 
en als achtste het eiland Tasmanië. Deze 
8 staten vormen een Federatie en is in 
zijn geheel een zelfstandig dominium 
van het Britse Rijk. De federatie heeft 
'n gemeenschappelijk ministerie en zetelt 
in de stad Canberra, dat tegelijk als 
kleinste der 8 staten onafhankelijk is 
van de andere zeven staten. 
Het land is met hart en ziel verbonden 
aan het grote Angelsaksische blok dat 

. bestaat uit de Verenigde Staten, Enge
land en Australië zelf. Als een deel van 
het grote Britse Rijk nam het land vol
op deel aan de laatste oorlog. Het 
leverde in totaal bijna 1 millioen man 
van haar 8 millioen inwoners. Toen de 
kansen keerden ten voordele der geal
lieerden, werd Australië de voornaamste 
zee- en luchtbasis voor de oorlog tegen 
Japan; Mac Arthur had er toen zijn 
hoofdkwartier. Uit deze tijd dateert ook 
de snelle opkomst van de industrie in 
Australië. De trek van het land naar de 
stad ging _overheersen en vandaar ook 
de dringende wens dat de immigranten 
hoofdzakelijk werkz<1am zullen zijn in 
de landbouw en de veeteelt; want enor
me vlakten zijn nog geschikt en er zijn 
geen mensen om het in kultuur te bren
gen. Over deze en andere middelen van 
bestaan de volgende keer. 

T. 



Stichtingsacte Parochie H. Theresia 
ARNOLD FRANS DIEPEN, 

DOOR DE GRATIE GODS EN 
GUNST VAN DE H. STOEL, BIS
SCHOP VAN 's HERTOGENBOSCH. 

Aan onze dierbare Diocesanen, de Pa
rochianen der Parochiën van St. Petrus 
Stoel te Antiochië en van het H. Hart 
van Jezus te Boxtel, 

Zaligheid in den Heer. 

Ten einde beter dan tot dusverre te 
kunnen voorzien in de geestelijke be
hoeften van velen uwer, die, op verren 
afstand van de Moederkerk wonend, be
zwaarlijk op werkdagen de H. Mis kun· 
nen bijwonen en de H. Communie ont
vangen, terwijl het onderricht in den 
godsdienst, het bezoek der zieken en de 
vorming der opgroeiende jeugd wegens 
die verwijdering van de Moederkerk ook 
zeer veel moeilijkheden opleverden, heb
ben Wij met instemming van uwe vol
ijverige pastoors besloten, van ieder 
uwer parochiën een deel af te scheiden 
en die beide deelen tot ééne nieuwe pa
rochie te verheffen. 
Tot onze groote voldoening slaagden 
Wij er in, een waardigen priester te vin
den, die bereid is ook met aanzienlijke 
persoonlijke offers, de stichting dezer 
nieuwe parochie te ondernemen en haar 
te besturen, en toonden niet alleen zij, 
die tot de nieuwe parochie zullen gaan 
behooren, doch ook anderen, en zeer 
bijzonder het Kerkbestuur der Moeder
kerk van St. Petrus, door milde bijdra
gen en toezeggingen, hoezeer hun hare 
stichting en het daardoor te bevorderen 
zieleheil ter harte gaat. 

Wij betuigen daarvoor aan allen onzen 
innigen dank; Wij vertrouwen, dat die 
nog altijd noodzakelijke geldelijke steun 
ook in de toekomst rijkelijk zal blijven 
geschonken worden en zijn innig over
tuigd, dat de goede God, op de voor
bede der H. l11eresia van het Kindje 
Jezus, aan welke lieve en machtige Hei
lige de parochiekerk gaat worden toe
gewijd, ei! wel als eerste kerk in ons 
Bisdom, zijn rijkste zegeningen aan alle 
tegenwoordige en toekomstige weldoe
ners in ruimen overvloed zal schenken. 
Gebruikmakende dan van de rechts
macht, ons in canon 1427 van het Ker- · 
kelijk Wetboek toegekend, hebben wij, 
Ons Hoogwaardig Kapittel gehoord, 
goedgevonden te bepalen en te verorde
nen, gelijk Wij doen bij dezen: 
1) Met ingang van Maandag 14 Juni
1926 wordt door Ons het hieronder on
der 2° nader omschreven deel van de 
Parochiën van den H. Petrus ei;i van die
van het H. Hart van Jezus te Boxtel 
van deze parochiën afgescheiden en 
worden beide deelen vereenigd en ver
heven tot ééne zelfstandige Parochie, 
met alle rechten en verplichtingen, wel
ke daaruit volgens de wetten der H.
Kerk voortvloeien. 
Deze nieuwe parochie zal als haar Pa- •
troon behouden St. Petrus' Stoel te_ 

Antiochië; zij zal echter den naam dra
gen van "Paroch_ie van de H. Theresia 
van het Kindje Jezus, Lennisheuvel, 
Boxtel", aan wie hare parochiekerk zal 
worden toegewijd; en zij zal behooren 
tot het Dekenaat Boxtel. 
2) Tot het grondgebied dezer Parochie
der tegenwoordige St. Petrus-parochie, 
zal behooren in zijn geheel het gedeelte
dat ligt over (d.i. ten zuiden van) de
tegenwoordige spoorlijn Boxtel-Eind
hoven, en.dat gede�lte der parochie van
het H. Hart, hetwelk ligt vanaf de 
spoorlijn langs de Kempensche Dreef 
tot de Mijlstraat (deze geheele weg van 
beide zijden) en verder links van 't
Smalle Water of de Beerze.
3) Ten einde het beheer der tijdelijke
en stoffelijke belangen dezer parochie 
volgens de Kerkelijke verordeningen 
naar behooren te regelen en te verzeke
ren, richten Wij bij dezen in de parochie 
van de H. Theresia op een Kerkbestuur, 
bestaande uit den tijdelijken Pastoor als
voorzitter en verder uit vier Kerk
meesters.
Wij benoemen bij dezen tot eerste Pas
toor dezer parochie, den zeereerw. Heer
Arnoldus Josephus Hendricus Manders. 
Wij benoemen mede, voor dezen keer 
rechtstreeks, tot Kerkmeesters in alpha
betische orde de Heeren Adrianus van
den Breekel, Adrianus Peijnenburg
Jac.zn., Marinus Peijnenburg en Mari
nus Veroude, met de bepaling, dat hun
ne periodieke aftreding volgens een later 
op te maken rooster bij beurten zal
plaats hebben op den tijd, in het Alge
meen Reglement voor de R.K. Parochia
le Kerkbesturen vastgesteld, met dien 
verstande, dat voor de eerste maal twee
Kerkmeesters zullen aftreden in het 
jaar 1928. 

Wij vertrouwen, dat de parochianen 
dezer nieuwe parochie immer de goede 
zorgen van hunne vroegere Herders in 
dankbare herinnering zullen houden, en 
dat zij hunnen nieuwe Herder, die zich 
zooveel op_offeringen om hunnentwille 
getroost, steeds alle voldoening zullen 
schenken door hun oprecht-katholieken 
levenswandel, hun kinderlijke volgzaam
heid, opdat hij hen met vreugde onder 
de bescherming van de H. Theresia van 
het Kindje Jezus_ tot hun waar geluk en 
heil moge kunnen voeren. 

En zal dit Ons schrijven op den dertien
den Juni 1926, den derden Zondag na 
Pinksteren, in de parochieke�ken van 
den H. Petrus en van het Heilig Hart 
van Jezus te Boxtel worden afgekon
digd en verder in het archief dier Pa
rochiën worden bewaard, terwijl een af
schrift zal blijven berusten in het archief 
der nieuwe parochie van de H. Theresia 
van het Kindje Jezus te Boxtèl. 

Gegeven te 's-Hertogenbosch, op H. Sa
cramentsdag 3 Juni 1926 

• 

Bisschop van's-Hertogenbosch. 
(w.!Q_A._f_,_DIEPEN,
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Het interieur van de St. Theresiakerk. 

Plaatselijk Nieuws 
GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 
Het paar, voor wie wijlen pastoor Eras 
op 2 Juli 1901 in zijn nieuwe H. Hart
kerk de eerste huwelijksmis opdroeg, zal 
a.s. Maandag zijn gouden huwelijksfeest
vieren. Het zijn Adriaan van de Weide 
en Geerdina van Deursen uit de Juliana
straat 9. Ongetwijfeld zal zich bij de 
belangstelling van de vele kinderen en 
kleinkinderen nog het medeleven voe
gen van Boxtel in het algemeen en de 
H. Hartparochie in het bijzonder, zodat
het a.s. Maandag een druk en feestelijk
beweeg zal worden in de Julianastraat. 

SLUJTINGSA VOND INZAMELINGS
CAMPAGNE NED. RODE KRUIS. 
De inzamelingscampagne voor het Rode 
Kruis, welke eind Mei-begin Juni in 
Boxtel en Liempde is gehouden, is een 
buitengewoon groot succes geworden. 
De juiste cijfers zijn nog niet bekend, 
maar zul!en de volgende week in het 
Brabants Centrum worden gepubliceerd. 
Voor deze inzamelingscall]pagne heeft 
het bestuur van de Afd. Boxtel de mede
werking verkregen van een campagne
comité uit de burgerij van Boxtel en 
Liempde. Dit campagne comité - heeft de 
inzameling buitengewoon goed voorbe
reid. 
Voor de eigenlijke inzameling heeft het 
campagnecomité zich verzekerd van de 
medewerking van een groot aantal be
werkers of collectanten. Deze bewer
kers hebben de moeiHjkste taak tot een 
goed einde gebracht. 
Het bestuur van de afd. Boxtel van het 
Nederl. Rode Kruis heeft het voornemen 
om het campagne-comité en alle mede-

werkers, een avond aan te bieden om 
de inzamelingscampagne 1951 feestelijk 
te besluiten. Er zal o.a. een grote speel
film gedraaid worden, waarbij een keuze 
gemaakt kan worden tussen films over 
het leven van Florence Nightingale of 
Henry Dunant, de stichter van het Inter
nationale Rode Kruis. 
Het afdelingsbestuur van Boxtel ver
zoekt de voorzitters der diverse com
missies van het campagne-comité om een 
verslag van de werkzaamheden, en een 
opgave van allen die hebben meege
werkt om de inzameling tot een succes 
te maken. 
De secretaris van het afdelingsbestuur 
ontvangt deze opgave gaarne spoedig. 

Drs. G. P. M. Willockx, Voorzitter. 
W. v. d. Laar, Prins Bernhardstraat 7,

Secretaris. 

GESLAAGD. 
De volgende leerlingen van de R.K. Jon
gensschool voor MULO slaagden dezer 
dagen voor het diploma MULO-B: 
H. van Berkel, J. v. Bragt, J. v. d. Bre
kel, K. Langenhoff, H. v. d. Krabben 
en F. Doms uit Boxtel, alsmede J. Broek
man uit Vught. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 2 Juli en Donderdag 5 Juli 
spreekuur van 10 tot 12 uur. 

Voor de avondcursus naaien en koken 
aan de Huishoudschool kan men zich 
Woensdag 4 Juli nog opgeven bij de 
directrice. (Zie advertentie in dit blad). 

FATIMA-KAPEL. 
Verantwoording binnengekomen giften : 
Vorig saldo f 386,35 
21/6 N.N. . . . ,, 10,-
24/6 Wekelijkse bijdrage " 18,82 
24/6 _Voor het slagen van een 

examen . . 1,-
25 /6 Vrijwillige bijdrage 1 ,42 
25/6 N.N. Maria weet wel 

waarvoor 0,50 

Saldo f 418,09 

TREKKING LOTERIJ B.B.B. 
Zaterdag 30 Juni 's avonds om 9 uur 
zal de trekking plaats hebben van de 
Loterij van de B.B.B., in het café van de 
heer J. Waals. 

W!I HERSTELLEN UW RADIO 

VAKKUNDlÇ, 

J.VAN DEN BliEKEl 
BOXTEL • TEL.362 

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 
Dat een gouden huwelijksfeest nog altijd 
een gebeurtenis van belang is in het 
plaatselijk leven, zoals zich dat in Boxtel 
ontrolt, bleek Zondag j.l. weer eens heel 
duidelijk bij de bruiloft van het echt
paar Kuenen-Verbeten in de Breukelse
straat. 
De veranderde tijdsomstandigheden mo
gen dan een wijziging gebracht hebben 
in de vorm der "ceremonies", het blijkt 
telkens weer opnieuw dat ook de nieu
we en meer gematigde vormen aan de 
grote dag eèn treffend karakter kunnen 
geven. 
Zo zorgde de buurt Zondag voor al het 
eerbetoon, dat nodig was om de dag 
voor het gouden paar onvergetelijk te 
maken: Aan de woning was bijv. een 
versiering aangebracht, die nu eens met 
recht "smaakvol" genoemd mocht wor
den, zowel overdag als 's avonds; voor 
de tocht naar de parochiekerk was voor 
een keurige begeleiding gezorgd; aan de· 
gebruikelijke huldeblijken was goed ge
dacht; en over algemene belangstelling 
van deze zijde zal het paar Kuenen-Ver
beten wel niet te klagen gehad hebben. 
Ook Boxtel zelf zorgde er voor een goe
de beurt te maken. Deputaties uit vele 
geledingen van het volk maakten 's mid
dags hun apwachting tijdens de receptie, 
terwijl de harm9nieën en koren als af
gezanten van de Boxtelse gemeenschap 
bijzondere kracht bijzetten aan de feest
klanken, waarvan de ouderlijke woning 
enkele dagen lang vol is geweest. Feest
klanken, die, naar we hopen, voor het 
jubilerende paar tevens een rustige 
levensavond hebben ingeluid. Naar 
menselijke bereke�ning rechtvaardigt een 
50-jarig huwelijksleven deze wens ten
volle, dus..... . ad mul tos annos 

MISSIE THUISFRONT. 
Op het Zilveren Huwelijksfeest van M. 
Karssemakers-van Breugel werd opge
haald voor de missie van de Witte Pa-

-ters een bedrag van f 5, 1 1 .

Harmonie 
III. 

In het artikel van vorige week hebben 
we bij de bespreking der diverse instru
menten de trom, de trompet en de 
hoorn reeds behandeld. Thans zullen we 
ook de bijzonderheden van de overige 
instrumenten belichten. 

Saxophone. De Saxophone is geen oud 
instrument. Zij heeft echter haar plaats 
veroverd en kan alle figuren van de 
koperblazers mee spelen. Deze instru
menten staan los van andere houtbla
zers en vertonen veel overeenkomst met 
alt-clarinetten en Engelse hoorns. 
De Saxophone bestaat in alt, sopraan, 
tenor en bas-uitvoering. De alt-uitvoe
ring is de voornaamste. 
De uitvinder Adolf Sax, een Belg, heeft 
zijn naam verbonden aan het instrument, 
vandaar zijn benaming Saxophone. 
Ook de Saxhoorn is van hem afkomstig. 
Tuba. Eveneens van latere datum is 
een welluidende dragende bas, voor 
groot harmonie en fanfarecorps. Naar 
een soortge]ijk instrument was lang uit
gezien. De tuba's bewezen te voldoen 
aan dit tekort. 
Hobo. De Duitsers noemden vroeger 
hun muzikanten hoboriten, zo'n voor
aanstaande plaats neemt dit instrument 
bij 't muziekcorps in. Nog voor enige 
weken terug gaf een muziekhandel de 
verzekering dat wel clarinetten maar 
geen hobo's in 'n harmonie-orkest voor
komen. Het tegendeel is een voldongen 
feit. 
De hobo geeft een landelijke, pastorale 
stemming en kan allerlei soort versierin
gen, passages en sprongen uitvoeren. 
Hoofdzakelijk geeft ze melodieën aan. 
Clarinet. Het clarinet heeft de grootste 
omvang en is het meest gevarieerd tim
bre van alle blazers. Zij is in staat aan 
alle gevoelsuitingen van de componist te 
beantwoorden. Er ziin clarinetten in ver
s. \:llende toonsoort.en (!3es, A, Es, F. 
en As). 

De R.K. Ambachtsschool 

ingezegend 

Alhoewel reeds een volledige cursus
periode is afgewerkt in gedecentraliseerd 
gelegen werkplaatsen en in de nieuwe 
school vanaf het vorig jaar het am
bachtsonderwijs in alle drie de vakken, 
timmeren, metselen en bankwerken, 
wordt gegeven, was het bijzonder karak
ter der school nog niet bevestigd door 
inzegening. 
Deze inzegening werd j.l. Zaterdag, na 
het opdragen van een H. Mis in de pa
rochiekerk van het H. Hart, door de 
Hoogeerw. Heer Deken Broekman ver
richt in tegenwoordigheid van pastoor 
Van Besouw, de Burgemeester, de In
specteur van het bijzonder onderwijs 
Dr. Smulders, de inspecteur van het Nij
verhtj,dsonderwijs Ir. Bloem, de ge
meentesecretaris J. van den Hout, arch. 
Ir. Geenen, genodigden, bestuur, leraren 
en leerlingen der school. 
In zijn inleiding tot de inzegening deel
de Deken Broekman mede, dat de school 
was gestelg onder het patronaat van de 
onlangs zalig verklaarde Paus Pius X, 
en hij gaf daarbij een exposé van de 
verheven levenstaak die deze heilige 
Paus zich had gesteld en waardoor hij 
een voorbeeld is geworden waarnaar 
ieder mens in de wereld in de plichtsge
trouwe vervulling van zijn dagelijkse 
taak kan leven. 
De wereld heeft heiligheid nodig, en 
deze moet haar gegeven worden door 
een keur van mensen, die in verheven 
eenvoud hun maatschappelijk werk aan
vaarden en van dag tot dag met vreugde 
vervullen. 
Door opvoeding en onderwijs zal de 
jeugd hierop voorbereid moeten worden. 
Daarom is het van zo groot belang dat 
wij hier in Boxtel thans het geluk heb
ben, naast de andere scholen thans ook 
een ambachtsschool te bezitten, waarin 
onze jongens bij het vakonderwijs ook 
voorbereid worden op een beginselvast
heid, waarop zij in ieder stadium van 
het leven kunnen steunen. 
Hij drukte de jongens op het l.iiirt spon
taan hun godsdienstplichten te blijven 
vervullen en régelmatig gebruik te ma
ken van de bijzondere genaden, die op 
zo uitzonderlijke wijze zijn toebedacht 
door de instelling van de veelvuldige :tf. 
Communie door Paus Pius X.
Na deze toespraak werden de kruisen 
voor de werklokaliteiten gewijd en volg
de de inzegening van de school. 
Door de oud-leerlingen was tevoren een 
gebeeldhouwd kruis aangeboden, dat in
middels in de hal van het schoolgebouw 
een plaats had gekregen. 
De leerlingen boden na de inzegening 
een schilderij aan van Paus Pius X. De 
aanbiedin_g hiervan was_ voor de Deken 
aanleiding zijn bewondering uit te druk
ken voor de activiteit van de jongens, 
die nu ree�, nadat pas een paar dagen 
geleden -door het bestuur was besloten 
de school onder beschermiUR te stellen 
van Pius X, een geschilderd portret kwa
men aanbieden. 
Vervolgens werd de school bezichtigd, 
waarbij de leraren toelichtingen gaven 
op het onderwijs. •·e,r de mogelijkheden 
aantoonden van wat met de mechani
sche outilage bereikt kan worden. 
Na de bezichtiging werd door de direc
teur, de heer Van Esch, een dankwoord 
gericht tot allen, die hadden bijgedragen 
aan de totstandkoming der school, in het 
bijzonder Deken Broekman, Burgemees
ter en Gemeentebestuur en de Inspec
teur van het Nijverheidsonderwijs, die 
in zijn functie vooral als een vriend zijn 

- medewerking had verleend.
De directeur belichtte overigens de vele 
moeilijkheden, die de eerste jaren te 
overwinnen waren wegens de gedecen
traliseerde ligging van de werkpla_atsen, 
waarvan de afdeling timmeren en theo
rieklassen waren ondergebracht in het 

en Fanfare 
Slagwerk. Het slagwerk in z'n geheel 
speelt vooral voor het rhythmische in 
de muziek een grote rol en is een voor
naam element in muziekcorps. 
Bekend uit de geschiedenis is, dat bij het 
intreden van keizer Maximiliaan I te 
Wenen, de keizerlijke garde voorop 
reed met pauken en trompetten. 
Ook in het Oude Testament zijn slag
instrumenten gebruikelijk geweest. 
,,Looft Hem met Pauken en Schalmeien" 
zingt de psalmist. 
Ook nu kennen we 't slagwerk bij inha
len van vorsten, en feestelijke gebeurte
nissen, alsook voor begeleiding en op
luistering van godsdienstige doeleinden 
b.v. de "Sacramentsprocessies".
Schelleboom. En tenslotte een woordje 
nog over de Schelleboom. Dit was aan-

l Muziek beluisteren {
en beleven. � 

�-� 

vankelijk een rangteken van de bevel
voerende leger-officier. Aan beide kan
ten hingen paardenstaarten in dat aan
tal, waartoe de bevelhebber volgens zijn 
rang gerechtigd was. Later werd dit toe
stel met helderklinkende klokjes behan
gen en werden de paardenstaarten rood 
en wit gekleurd. En zo vervolmaakt 
werd de Schelleboom door zijn fleurig 
uiterlijk en zijn tintelend klokgelui de 
vrolijke noot van het muziekcorps. Tur
ken en Mohammedanen kennen deze 
schelleboom. Ook in Duitsland en veel 
Europese landen is ze ingeburgerd, met 
enige veranderingen. In de tijd van Ko
ning Willem III kenden wij de "neger
schelleboomist". Deze droeg de schelle
boom van de Koninklijke kapel (Grena
diers). Langzamerhand is de schelle
boom in verval geraakt. De Regimenten 
die het in hun corps hebben bewaard 
zijn te tellen en...... er bijzonder trots 
op. Ook 't Bossche Garnizoen heeft de 
schelleboom in ere gehouden. 

St. Paulus Jeugahuis, de metselafdeling 
in de vroegere "molen van Robben" en 
de afdeling bankwerken in het gebouw 
naast het gemeentehuis. Deze decentra
lisatie bracht voor het lerarencorps zeer 
veel moeilijkheden mee, doch dank zij 
hun aanpassingsvermogen zijn de grote 
moeilijkheden der eerste jaren met suc
ces overwonnen, waarvoor hij hun bij 
deze gelegenheid nog eens speciaal 
dankte. 
Het geheel van deze officiële gebeurte
nis droeg een eenvoudig karakter, waar
van een gezellige conversatie het sluit
stuk vormde. 
Zondag j.l. was de school te bezichtigen 
voor het publiek. Zeer velen hebben 
hun belangstelling getoond en vooral 
ouders van leerlingen kregen door een 
persoonlijk contact met de leraren een 
reële indruk van de mogelijkheden die 
de Boxtelse Ambachtsschool biedt voor 
de opleiding hunner zonen. 

Verenigingsnieuws 

PLAATSELIJK COMITE 
VOOR GEREPATRIEERDEN. 
In de afgelopen week is in de gemeente 
Boxtel een comité in het leven geroe
pen ter behartiging van de belangen der 
gerepatrieerden. 
Dit comité beoogt medewerking te geven 
aan de gerepatrieerden om de overscha
keling naar de, voor velen, andere maat
schappelijke verhoudingen, gebruiken en 
gewoonten te vergemakkelijken. 
Het rekent gaarne op de steun van de 
Boxtelse bevolking. 
Aan dit comité is een klein werkteam 
toegevoegd, dat met de gerepatrieerden 
contact zal nemen. 
Het correspondentie-adres luidt: 
,,Plaatselijk Comité voor Gerepatrieer
den, Markt 1, Boxtel". 

R.K.B.B. en R.K.J.B., Afd. Boxtel - Op. 
Zondag 15 Juli a.s. wordt in Goirle een 
Boerendag gehouden, waarvan het pro
gramma luidt als volgt: 
11 uur H. Mis in de openlucht. 
1 uur Rede door Rector Bekkers, gees-

telijk adviseur van de N.C.B .. 
2.30 uur Opvoering van het prachtige 
boerenspel "Zand of klei". 
Daar de organisatoren van deze Boeren
dag de principiële doelstellingen van de 
boerenorganisaties (vooral op cultureel 
gebied) nog eens sterk tot uiting willen 
brengen, is het van belang dat ook Box
tel op 15 Juli ruim vertegenwoordigd is. 
Plaatskaarten zijn verkrijgbaar bij secre· 
taresse en secretaris van bovengenoem•. 
de verenigingen tot 5 Juli. 
Er kan reeds worden .medegedeeld, dat 
de tocht per fiets gemaakt zal worden 
en dat men gezamenlijk vanaf het Pak
huis van de N.C.B. zal vertrekken om 
9.15 uur. 

3 maanden lang .... 
3 maánden lang hebbeó on.ze agen• 
ten - weer en wind ten spijt - ge• 
tracht Brabants Centrum keurig op 
tijd te bezorgen. 
Geen betere waardering daarvoor dan 
de PROMPTE BETALING VAN 
DE KWARTAALKWITANTIE. 

Adm. Brabants Centrum. 

_Verhuizing? 
Geef dan Uw adresverandering 
op aan de administratie. van 
Brabants Centrum 

MOLENSTRAAT 19. 

Verschillende dorps- en stadscorpsen 
hebben eveneens de schelleboom aan 
hun corps behouden of toegevoegd. 
Het gaat hier niet om een bijzonder in
strument, als zodanig heeft het geen 
waarde. Maar men gebruikt het om ere
herinneringen van het corps er aan te 
bevestigen en als vrolijke opluistering. 
Als zodanig voldoet het en geeft een 
bijzonder cachet aan dit corps naar bui
ten en 'n gehechtheid voor de leden zelf. 
Een schelleboom kan voor hen een stuk
je historie betekenen. 
Als slot van dit artikel wil ik er nog eens 
de nadruk op leggen, dat een goed fan
fare- of harmoniecorps het bestaan 
waard is. 
Ik zou echter eveneens met nadruk er
aan toe willen voegen, dat alle tweede
rangs werk op dit gebied dient te wor
den herzien of opgeruimd. Een slecht 
muziekcorps drukt een nadelig stempel 
op de gemeente waartoe zij behoort. 
De leken en corpsleden moeten handig 
hun muziek kennis op dit gebied ver
groten, door te gaan luisteren naar uit
voeringen, ook buiten hun plaats, door 
muziekconcoursen bij te wonen, door 
het radio-programma eens na te slaan en 
uitzendingen op dit gebied· niet te ver• 
waarlozen. 
Een geoefend oor geniet dubbel en 
(heel voornaam) kan en mag critisch oor
delen, ten voordele van eigen muziek
corps. 
Onlangs zond de radio nog een in
teressant programma uit. Onze Konink
lijke kapel "de Grenadiers en Jagers" 
met hun roemrijk verleden, blijft voor 
ons een stimulerend en aanmoedigend 
voorbeeld. Zij heeft met haar grote diri
genten als Dunkler, Völlmar, Bouwman, 
Louis Boer en nu Rocus van Ieperen, 
een stuk cultuur tot stand gebracht, dat 
nog aangroeit. 
Laten we hun programma's eens bestu
deren en als de gelegenheid zich voor-
doet beluisteren. 
Zo blijft harmonie en fanfare een leven
dig deel van ons en is het voor stad en 
land een bezit waar verleden, heden en 
toekomst trots op blijven gaat. 

THEO POTJES, 
Professeur agrégé du Jury 
International des Etudes musicales. 

/' 



Plaatselijk Nieuws Een mooie Herfstdag, Legende. P. B. Bisselink. Strauswalsen, Potpourri. Adr. Maas. Bellatrix, Ouverture. M. Caldero. Finale. HEDENAVOND VOLKSCONCERT. Ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernhard zal hedenavond, Vrijdag 29 Juni door Boxtel's Harmonie op de kiosk een volksconcert worden gegeven. Aanvang 8 uur� Ook bij dit concert verwachten wij dat de muzikanten een aandachtig gehoor zullen vinden. Dus tijdens de concerten niet praten en ook geen op en neer geloop, dit is zeer hinderlijk voor de muziekliefhebbers. Het programma: Wilhelmus Champion Marsch, S. W. Ord. Hume (arr. P. J. Molenaar). Ouverture Joyeuse, Lustspiel Ouverture Keler Bela (arr. Kessels). PRIJSVERLAGING 
SCHOENREPARA TIE. Toujours ou Jamais, Wals. E. Waldteufel (arr. 0. Coquelet). Op een algemene ledenvergadering van de Vereniging Schoenherstellers "St. Crispijn" te Boxtel, werd besloten met ingang van 1 Juli de schoenreparatieprijzen te verlagen. Deze verlaging is mogelijk geworden door de daling van de zoollederprijs. Door de tijdelijke slapte in de Schoenindustrie wordt momenteel het zoolleer tegen verminderde prijs aangeboden. En hoewel het moeilijk is te beoordelen of deze daling van blijvende aard zal zijn, hebben de gezamenlijke Schoenherstellers besloten, thans reeds over te gaan tot een prijsverlaging, met welke maatregel zij tonen begrip te hebben voor de moeilijkheden van deze tijd. Wel kwam uit de vergadering de mening naar voren, dat het onder de huidige omstandigheden noodzakelijk is, dat de schoenreparatie direct bij aflevering wordt voldaan. Want slechts wanneer hieraan wordt voldaan zal het mogelijk zijn op de lange duur, voor een lage prijs te blijven repareren. De schoenherstellers spraken dan ook het vertrouwen uit dat hieraan de volle medewerking zal worden gegeven, en geen onnodig beroep op hen zal worden gedaan om op crediet af te leveren. 

Sur un Marché Persan. A. W. Ketelbey (arr. Val. Bury). Banditenstreiche, Ouverture. F. von Suppé (arr. G. Wittmann). Parade in 't Sprookjeswoud. P. W. Noack (arr. Alph. Dreissen). Caprice -sur un l11ême Allemand (arr. J. M. Bekker).Lippe Detmold, Mars. L. Siede (arr. A.Maas). Wilhelmus. De belangstellenden worden verzocht tijdens de uitvoering niet te lopen en al evenmin te spreken. Dit zal het concert zeer zeker ten goede komen. 
CONCERT HARMONIE ,,DE LA SALLE". A.s. Zondag om 12 uur zal de Harmonie "De La Salie" een concert geven op de kiosk op de Markt: Het programma: Gusto mars. Joh. Boers Amphion, Ouvert. H. J. Cerfontaine. Dona Flora, Fant. Dramatique. Ch. de Carmond. Hortense, Polka voor Piston, Beda. 
H iermede betuigen wij onzehartelijke dank voor de vele belangstelling die wij bij ons 12½-jarig jubileum .moch
ten ontvangen.Het Bestuur van de K.A.V. 
V oor de vele blijken vanbelangstelling én voor de cadeaux die wij bij gelegenheid van ons Zilveren Huwelijksfeest mochten ontvangen, betuigen wij bij deze onze oprechte dank. 

M. KarssemakersC. Karssemakers-v.BreugelBreukelsestraat 117. Te koop: jongens en me1s1esrijwiel, als nieuw, 7-12 jaar. Bosscheweg 52, 

AFWEZIG 

F. F. M. Kluijtmans A RTS van Zaterdagmiddag 30 Juni tot Zondag 8 Juli waarneming: A, H dr. v. Groeningen I , P dr. Margry Q, Z dr. Wentholt
VERZILVERING 

Vacantiebonnen A.s. Woensdag, 4 Juli, vanhalf 7 tot half 10, is er voor Land• en Tuinbouwarbeiders 
de laatste gelegenheid Puike eetaardappelen bij G. voor inwisseling der vacan, Vogels, Liempdseweg 20. tiebonnen bij Heb vrije woning hier ter L. Op 't Hoogplaatse, wil ruilen tegen gro- Bosscheweg 61tere woning. Tevens te koop een Kinderledikantje en een U kunt ons telefonisch uw Hobbelpaard. Te bevragen Molenstraat 19. orders opgeven. Te.koop: ni.euwe· aardappelen. Wij zijnTh. ,Bekkers, Vorst 5. 

aangesloten onder 
nr.312 Te koop: beste biggen en t guste zeug. Oirschotseweg 15. 

Te koop: een perceel hooi�ras, gelegen te Lennisheuvel. Te bevragen Onrooi 14. Te koop: kinderledikant met dubbel bedje f 30,-; wieg J 3; petroleum-gaslamp, compleet met tankje, drukmeter en 10 m koperen leiding f 55.Fellenoord 33a. T� koop: z.g.a.n. fornuislcachel, kamerkacheltje, rijkar met tuig en paardezadel met ligt. G. Vorstenbosch, Braleen 7. Een toom zware biggen, waaronder gemerkte zeug-jes, te lcoop bij Pijnenburg, Roond 5. Te koop: beste driftvarkens bij P. van Gestel, Munsel 11. Een net Dagmeisje gevraagd. Aanmelden Slagerij M. A. Schuurmans-v. Engelen, Breukelsestraat 39. 

A. H. ten Bras 
CLARISSENSTRAAT 11 

SCHOENREPARA TIE 
LUXE LEDERWAREN 
PEDICURE Te koop 20 leggende kippenbroed 1950, ook geschikt als slachtkippen, f 3,50 

JAC. v. SON 
LENNISHEUVEL 17. 

H.H. Landbouwers! Koopt Uw 
LANDBOUWZADEN en POOTGOED bij het van ouds bekendeadres: ZAADHA NDEL 
,,DE LANGSTRAAT"

Vlijmen 
Agent: H. v. d. Boer Eindhovenseweg 13 Boxtel

C. ESHUIS

Leenhoflaan 6 
B O XT E L  

ALLE VERZEKERINGEN 

Geldbelegging 8% TE KOOP de Burgerwoonhuizen: van Oschstraat 2, 4, 6, 8 en 10 van Leeuwenstraat 23, 25, 27 en 29 Weekhuur totaal f 30,25. Koopsom f 18.500, - . Uitsluitend te bevragen bij 
C. ESHUISBeëdigd Makelaar enTaxateur LEENHOFLAAN 6, BOXTEL 
Brillen! 

VanMaaren 
Niet duurder 
Wèl secuurder 
Betere afwerking 
èn grotere keuze Wij komen gaarne met onze grote collectie MONTUREN bij U aan huis zonder enige prijsverhoging. WEEST VERSTANDIG. Maakt het U gemakkelijk en zendt ons .briefkaart om . te komen. Velen deden het reeds! 

Leverancier van alle Ziekenfondsen 

Kortingen worden direct afgetrokken 

VAN MAAREN 

BRILLENSPECIALIST 
Yughterstraat 26, DEN BOSCH 

Te koop gevraagd: burgerwoning, liefst in kom van de gemeente. Brieven onder nummer 18 aan bureau v. d. blad. _,,,_� _ _,,._ ____ --"'�--------"""'-""'-----"""'-""'-,_-"'� Te koop: een z.g.a.n. wasmachine met of zonder motor, wringer, slijpsteen en luidspreker. J. Maas, Bosscheweg 43. Te koop: een toom biggen bij 
H. Schoonens, Nergena 9.Beste N.L.-biggen te koop, waaronder gemerkt voor stamboek, bij C. v. Helvoort, Koevoortseweg 7. 
Notaris. P. Mertens 

TE BOXTEL 
zal aldaar voor de Heer H. J. Verhagen in het Hotel
Rekkers, Stationsplein, voor 
INZET op DINSDAG 3 JULI 
1951 en voor TOEWIJZING 
op DINSDAG 10 JULI 1951 
telkens nam. 5 uur: 

PUBLIEK VERKOPEN:
Twee huizen met erf en tuin 
·te Boxtel, v. Leeuwenstraat
nrs. 41 en 43, kadaster sectie
F nrs. 3228 en 3229, samen
groot 3.35 aren, in een koop.
·Te zamen verhuurd voor
f 4,50 per week.
De huur is voor rekening van
lcoper vanaf de eerste dag der
·week volgend op de betaaldaa
der koopsom.
Betaling koopsom uiterlijk op
10 October 1951.
Lasten voor koper vanaf 1
Januari 1951

Het is ons een groot genoegen U te kunnen mede-1 delen, dat wij op Maandag 2 Juli a.s. het Gouden Huwelijksfeest hopen te vieren van onze Ouders en Grootouders 
ADRIAAN VAN DE WEIDE en 
GEERDINA VAN DEURSEN Om God te danken voor de weldaden tijdens hun huwelijk geschonken, zal die dag ter hi.:nner intentie een H. Mis van dankbaarheid worden opgedragen om 

l 10 uur, in de parochiekerk van het H. Hart. Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Boxtel, Julianastraat 9. Gelegenheid tot feliciteren van I tot 2 uur. 
�_,.._...� 

Over Uw garderobe gesproken ... 
deze heeft noodzakelijk een regelmatige 
verzorging nodig. Tijdens het dragen 
zetten zich stof en vuil op Uw kleding• 
stukken vast, zij worden vaal en het 
aanzien verdwijnt. 

Laat daarom tijdig chemisch reinigen, 
het goed lijdt hiermede niets, en het 
herkrijgt 'n heldere aanblik en pasvorm. Op Maandag ingeleverd aan een onzer depots of

fabriek, op Zaterdag weer terug.
Chemische Wasserij - Stoomververij 

en Fijnstrijkinrichting "DEN DRIES"TELEFOON 232 • BOXTEL 

N.V. Organon
te Boxtel 

vraagt voor haar afdeling 

verpakking 

ENIGE 

NETTE MEISJES 
Aanmelden aan de fabriek 

Boseind 2 

Stoomwasserij De Sluisweide 
vraagt 

enige nette meisjes 
Aanmelden Molenpad 1, Boxtel. 

gauw er op af! 
Het Snoepje van de Week 

is weer zo lekker en zo leuk. Iedere week bij 1. 4. - aan De Gruyterartikelen een zakje lekkers met een kinderverrassing voor slechts 10 cent 

Enige nette Meisjes 
gevraagd voor de mangel, en strijkafdeling. 

Wasserij Crols &. Co. , Boxtel 

Zelf inmaken geeft U later veel voldoening, PEN•JEL en OPEKTA voor jam FERIA,DRUPPELS voor fruit en groente ( weckketel overbodig) lnmaakvlies , Perkamentpapier • Zwavel• lint , Fle■senlak Inmaakkruiden inenveloppe • Citroenzuur enz. enz. 
Het ,.ATOMOCOL" wondersponsje reinigt Uwhanden prachtig o.m. voor inmaakvingers • aard• appelschilvingers etc. 

Drogisterij "De Molen" RECHTERSTRAAT 37 TELEF. 361 

ENGELSE 

HUISKAMER 

Prachtig beeldhouwwerk op dressoir 

Zeer grote uitschuiftafel 

2 fauteuils en 

4 stoelen met wolmoquette bekleed 

COMPLEET f 648.-· 

TJW� 
u. • BOXTE.L 

Maandag 2 Juli 1951 
tot en met 

Zaterdag 14 Juli 1951 

verkopen wij elke dag 

Een vol uur gratis! 
Elke avond wordt het • t�;oren-��stgesi;ldé uur -� dag in onze 
etalage bekend gemaakt en kunt U tegen inlevering van de afgestempelde 
cassabon reeds de volgende morgen het bestede bedrag 

IN CONTANT GELD terug ontvangen. 

HOEVEEL U KOOPT EN WAT U OOK KOOPT DOET NIETS TER ZAKE. 
A L L E E N  DIT .... ZORG DAT U ERBIJ BENT. 

F. J. WITTEVEEN, BOXTEL 
ALLEEN: RECHT ERSTRA AT 18 

r 

---------- - --- ----------· 



WERKSPOOR 
� WAGON- EN BRUGGENFABRIEK TE UTREc.l . In verband met uit te voeren grote opdrachten vragen w\j voor de fabricage van rijtuigen en wagens ZEER BEKWAME GESCHOOLDE 

BANKWERKER S (Constructie) 
ELECTRISCH LASSERS 

(N.V.L. diploma/ • Slechts zij, die over een ruime prakt.ervaring beschikken en voldoende kennis bezitten van het lezen van tekeningen, komen in aanmerking.• Voor kosthuizen kan gezorgd worden. 1• Sc·hriftelijke sollicitaties onder letters BR. en met vermelding van huidigewerkgever worden ingewacht bij de 1Afdeling Personeel van WERKSPOOR 1 N.V. te Utrecht.

SPARZEGELS 
10 pCt 

VOORDEEL 

Meer Sparzegels betekent meer guldens teru g. 
En deze guldens maken. dat U minder zorgen heeft. � .. 
,. ______ 1 ---
. ------• �IER ZIJN
• 4 VOOR'3EELDEN: 1 
1 LIMONADESIROOP1 In diverse s 31 ot 25 Sp maken, met I 1 arzegels f 1.55 1.25

: � VRUCHTENGRIES : 1 . Met zeer veel 1 Met 5 s vruchten 1 -
'6 

parzegeJs 2 5 et• : 

1 MA CROONT JES 1
1 _ ' Een overhe J" 1
1 Met 7 Spar/r IJk koekje egels, P, lOOg 38 1: �c WIENE�S 

• et I De frisse z 1 1 Met 6 Sparzoe;:;snoepJes 30 Il 1 s, p. 100 g. et 
: Dus steeds :
1. 

Weer 100
10 voordeel 1

····-------- . 

______ ., 

DE SPAR 
zelfstandige kruidenier$ 

Onze vacantie11etalage is klaar. 

't Is weer 

'N MOOIE BRIL 
juist ·passend bij Uw uiterlijk. 

• • Sterk en niet duur 

pa A. v. Vlerken, Boxtel 
Erkend Ziekenfonds,leverancier 

Kruisstraat 10 Tel. 4:H 

Een mooi parelsnoer 
is onmisbaar bij Uw zomerkleding 

Keuze uit 24 modellen. Reeda vanaf f 4,50 

Ziel onze etalages. 

pa A� v. Vlerken, Boxtel 
Krui5slraal 10, Tel. 444 Juwelier - Horloger 

Ma_ak Uw Vacantie of uitstapje 
tot een waar genot. Heeft U last van wagenziekte, hiertegen hebben wij diverse soorten prima tabletten. Bescherm Uw ogen met een prima 

Zonnebril. Neemt U een zonnebad, vrijwaar U dan tegen zonnebrand door het gebruik van een goed soort Olie of vetvrije crème. Onze goedsluitende badmutsen garanderen een correct zittend kapsel. 
Eau de Cologne ter verfrissing. 
Odorex of crême tegen overdadige transpiratie. Geniet verder van een weldadige rust door het gebruik van een goed anti-mug middel. 

AL DEZE ARTIKELEN IN: 

Drogisterij "De Molen" 
RECHTERSTRAAT 37 TELEFOON 361 

STOMEN VERVEN 

WASSEN 

Nu 

RECLAME-PRIJZEN 

voor 

FIJNGOED 

vanaf 1 JuU 300/o korting 

op het wassen en strijken van Uw 
BOORDEN EN OVERHEMDEN

Geen sch urende boorden. 
Geen dichtgeplakte mouwen. Geen slijtage .. 

� \,. 

Zwitsersche - ASSI 
• Eindhoven, Genneperweg 138, Tel. 2973

• Depót: Boxtel, v.d. Velden, Stationsstr. 11

BRILLEN Spaar Uw ogen

Koopt Uw bril. bij een Vako p ticiën 

F. P.·van LangenStationstraat 62, Tel. 584 Er kend zie k e n  fon d s  ,leverancier voor alle ziekenfondsen 

Tina shirts, zeer sportief, voor dames, heren en kinderen vanaf f 1,65 
Khaki pantalons voor jongens en heren vanaf f 5,90 

Khaki knooppakjes echt iets voor Uw rakkers 
Heren badbroeken, donker blauw, zuiver wol 

f 7,60 
f 4,95 

Komt U even kijken? 

,,IN DEN OOIEVAAR'' 

R.K. Huishoudschool - Duinendaal Met Uw pijnlijke ,oefen 
NAAR 

Woensdag 4 Juli van 7 tot 9 uur is er nog 
Jo v. Grinsven-v. Summeren 

gelegenheid zich op te geven voor de avond, 
MARKT 15 

cursus naaien en koken. Medisch Gedlpl. Voatverzorgster 
De Directrice. Ook aan hul■ te ontbieden

7 Enorme Koopjes 
Wasecht Tafelkleed 
120 x 120 cm 

Cocosmatje 
35 x 65 cm 

Slaapkamermatje 
zuiver wol 50 x 100 cm 

Overgordijnstof 
120 cm breed per meter 

Handweef Tafelkleed 
120 x 150 cm 

Ledikant Dekentje 
100 x 150 cm 

Stalen Ledikant 
met voetbord 2 persoons 

• 

,J.98 
1.38 
7.98 
2.68 

8.48 
lJ.98 

49.98

DOXTEL 

WON IN GI NRIC HTI N G 

De naam van de pop IS .....

Zaterdagmiddag om 3 uur te zien in de etalage. 
Kinderen komt dus Zaterdagmiddag kijken, wie 
van de meer dan 1000 inzenders de gelukkige 
winnaar( es) is van de prachtige mamapop met 
bijbehorende kleertjes. 
Op 't zelfde uur begint onze nieuwe reclame n.l. 

Bij aankoop van: 

1 Overall 

ontvangt U 

f 1.00 terug 

1 manchester 
werkbroek 
ontvangt U 

f 1.00 terug 

1 werkbroek 
of jas 

ontvangt U 
f 0.75 terug 

Deze bonnen zijn slechts één week geldig bij: 

J. M. VAN GEEL-DE KONING
STATIONSTRAAT 22 BOXTEL 

~ 'el nader/de mcnnltf!ti;d., .. 
De tijd d.al we er heerlijk op uit trekken naar de bossen, 't strand, de -

• hei. Hè, je get1iet al, als je eraan denkt!! 1 _J 
~ Daarom deze week onze. eerste aan.hieding in zomergoed, arti-

kelen die wc hard nodig hebben en best kunnen gebruiken. En .. ____ _ 
dat we rekening houden mei Uw portcmonnaic bewijzen de 

- _ - - volgende zeer 

~~ ___ - - ~ "'=· "" a~nrtc ~anhie- 1 

• 

,.; \~ ~1 ~- - ~ •~' \ dongen 1111 0~1ze 
, _(i" :J;; -~ C 2/• grote sorl~rmg . 

/~~ - - - } "? '-• ' 1 zornerklcd1ng. 
/,,0· .. ·. '( . . • . ,. • Laat 1111 de zon 

' 
1 

) I\ ' ' L 

( ' ~~----, "u l.i. 

"~, ~\\\1 ')1r 

I IS rn ,._oord1e 
polo-Sit ' ' 1-1eer\\1k 

. b\eu en gn\s. 4 95 ; 
\n wil. . ~ 2 orner 
\ucht\9 ,n ~en 4 en ó s•60 \-lerenrno 6 en 7 

\-lerenrno1en • 

Lange heren pantalons 
zware khaki stof. 
zeer sportief f 12,50 

• 
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�, s CenkUHt 

Mgr. N. van der Vliet W.P. 

GOUDEN JUBILARIS VERRICHTTE 
GROOTS CUL TUURWERK 1 

Op de dag, dat Mgr. �- van der V_liet, 
W.P., zijn gouden priesterfeest viert, 
nemen wij gaarne de kans waar om hem 
eens in een bijzondere hoedanigheid te 
schilderen. Schreven we vorige week 
bijv. over zijn professorale bezigheden 
en zijn werkzaamheden t·ijdeITS het pro
curaat over het Grieks-k1tholiek sen�i-, narie St. Anna te Jeruzalem

0 
thans wil

len wij U - - in beknopte vorm - een 
idee geven van het belangrijke weten
schappelijke werk, dat Mgr. van der 
Vliet tijdens zijn verblijf in het Oosten 
verricht heeft. 
Welnu buiten zijn uiterst drukke werk
zaamh�den om, wist M_gr. van der Vliet 
- toen nog Pater van der Vliet - een 
oudhedenmuseum van zeer verscheiden 
aard op te richten. Hij beschouwde dit 
museum zelf als een soort levenstaak en 
gaf er zijn beste krachten aan met het 
magnifieke resultaat, dat het thans zeer 
gunstig bekend staat in de Oosterse in
tellectuële wereld en van de re1Z1gers 
en pelgrims, die Jeruzalem bezochten, 
reeds veel waardering ondervond. 
Men vindt er voorwerpen uit nagenoeg 
alle Oosterse landen en alle tijdperken. 
We denken dan aan urnen, kruiken, va
zen, sieraden, munten, wapens, gewich
ten, glaswerken, talismannen, amuletten 
en beelden. Allemaal voorwerpen met 
hoogst interessante geschiedenissen. 

Naast dit oudheidkundig museum, dat 
voor de Archeologie van het Midden 
Oosten van niet te schatten belang is, 
heeft Mgr. v. d. Vliet in 1901 ook de 
voortzetting van het werk zijner voor
gangers aan een "Bijbelmuseum" ter 
hand genomen. Dat bijbelmuseum heeft 
tot doel de verschillende voorwerpen, 

waarvan sprake is in Evangelie en Bijbel, 
aanschouwelijk voor te stellen in een 
verzameling "nova et vetera". uNova 
et vetera": want zoveel wat in de oud
heid diende is nu nog dagelijks in ge
bruik in 't Midden Oosten. 
Bij ieder voorwerp staat de bijbehoren
de bijbeltekst. 
Om bijv. de tekst te illustreren van 
Marc. 14. 3. waarin Maria haar balsem 
over Christus voeten uitstort, vertoont 
het museum een albasten vaasje van 
Egyptische oorsprong met ernaast, een 
.,libra romana" van pl.m. 300 gr. en 
een denarius van Tiberius, de toenma
lige regerende keizer. 

Tegelijk met het samenstellen en uit
breiden van zijn musea bestudeerde 
Mgr. v. d. Vliet het eerbiedwaardige 
heiligdom van St. Anna te Jeruzalem, 
een majestueus monument uit de 5e of 
het becrin van de 6e eeuw, de meest 
artistieke oude kerk van het Oosten, 
die staat op de plaats van Anna 's en 
Joachim's woning, de H. Plaats dus van 
Maria's geboorte, godvruchtig en trouw 
bewaard door de Witte Paters te Jeru
zalem. 
Hij heeft het 1·esultaat van 
zoekingen uitgewerkt in 
streerd werk: ,,Ste. Marie 
née". 

deze onder
een geillu
àu Elle est. 

Hij heeft er een uitgebreide studie aan 
toegevoegd over het "Schaapsbad", de 
Piscina Probatica (Joh. V.), door de Wit
te Paters teruggrvonden en gedeeltelijk 
bloot gelegd, in de nabijheid van hun 
Seminarie en de basiliek "Maria ubi 
nata est". 

-o-

Na 48 jaar van drukke arbeid onder 
soms heel moeilijke omstandigheden, zo
als de twee wereldoorlogen en de bloe
dige strijd tussen Israël en de Arabieren, 
zag Mgr. van der Vliet zich voor zijn 
gezondheid genoodzaakt naar Neder
land terug te keren om op St. Charles 
van een welverdiende rust te genieten. 
(Een "rusteloze rust", naar men zegt.) 
Hij ziet met voldoening teug op 't lange 
priesterwerk in Palestina en vooral ook 
op zijn wetenschappelijk werk, waarbij 
hij er steeds op bedacht was de Neder
landse naam in ere te houden, zoals de 
Minister 't hem schreef in 1938: ,,Er 
zijn in de Missie Nederlanders werk
zaam, ook buiten de Nederlandse ge
bieden, die groot werk doen voor de 
cultuur en de Nederlandse naam. Aan 
hen moet de regering denken. Aldus is 
geschied". En Mgr. van der Vliet werd 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Enige jaren tevoren had de Franse re
gering hem begiftigçl met het Legioen -
van Eer en had de Patriarch der Oos
terse Kerk hem benoemd tot Archiman
driet van Antiochië en Jeruzalem. Thans 
bij zijn gouden priesterfeest heeft de 
Patriarch van Jeruzalem hem om zijn 
vele verdiensten bovendien vereerd met 
de titel van "Exarch". 

J 

n Echt Boxtels plattelandshoekje 
EEN SCHETSMATIG VERHAALTJE 

OVER LENNISHEUVEL. 

In de dagelijkse sleur van het leven 
heeft de mens geen aandacht voor de 
karakteristiek van zijn omgeving. Hij is 
gehecht aan z'n geboortestreek, heeft 
zelfs een VtJOrkeur voor de buurt waar 
hij woont, maar als men zou vragen 
naar het waarom, dan is een afdoend 
antwoord niet te verwachten. 
Begrijpelijk! 
Het leven van alle dag wordt geleefd 
zonder diep in te gaan op het wezen 
van wat ons omringt, alles is "gewoon". 
Eerst bij het treffen van vergelijkingen 
wordt aan_g_evoeld in welk opzicht men 
vóór of achter is brj an.deren. 
Dan wordt in tekorten aanvulling ge
wenst. 
Dit is ook van toepassing geweest op de 
bewoners van ons mooie, echt platte
lands gebleven Lennisheuvel. 
En nu, bij het 25-jarig bestaan van de 
parochie, is er een gelegenheid om eens 
terug te blikken in het verleden van dit 
mooie gehucht van Boxtel. 
Typisch klinkt ons het antwoord op de 
vraag aan oude inwoners van Boxtel 
wat zij over Lennisheuvel weten: ,,ik 
weet er niet veel van, want Lennisheu
vel was zo ver dat wij er nooit kwamen". 
Als stadsmens, tussen aaneengereide 
huizen geboren en opgegroeid, en die 
al een gevoel van vrijheid-blijheid kreeg 
als hij eens in het gras mocht lopen of 
zitten zonder gevaar te lopen een pro
cesverbaal te krijgen, staat men over 
zulk antwoord perplex. En puur uit 
reactie komt men dan tot besluit toch 
eens te informeren hoe het vroeger in 
dat "verre" Lennisheuvel gesteld is ge
weest. 
We gingen dan maar 'ns op bezoek bij 
Janus Bosch, algemeen "Buske" ge
noemd. Een 80-jarige, in Lennisheuvel 
geboren en getogen, en die z'n hart aan 
z'n geboortestreek heeft verpand. 
Die kent zijn geboortestreek. Slechts 
één jaar van zijn leven is hij er uit ge· 
weest, toen hij in militaire dienst moest. 
Maar hij verlangde al naar Lennisheu
vel terug nóg vóór hij er was vertrokken. 
Of Lennisheuvel dan zoveel bekoring 
had, zo was onze vraag. 
"Wè za'k daarop zeggen, meneer. We 
waren tevree met wat we hadden, en 
als we te werken hadden voelden we 
ons· rijk". 
Er woonden in Buske's jonge jaren veel 
,,èrbeiers-mensen", die ·voor een dag
loon van 75 cent gingen werken en thuis 
een of twee koeikes op stal hadden, 
waarmee ze hun inkomsten op eigen 

"gedoeike" konden verhogen. En zolang 
de mensen geen malheur op stal kregen 
of niet met ziekten in het huishouden 
te kampen kregen, zolang maakten ze 
het wel. 
Verschillenden van die mensen werkten 
bij "den heer" van Kinderbos. Ook va
der Bosch, en Buske zelf had er ook 
nog ruim 7 jaar gewerkt. 
Zoals Buske het uittelde, stonden er 
toet\ in Lennisheuvel wel een vijftien 
boerderijen. 
De boerderijen van Lennisheuvel zijn, 
met oer-brabants sobere levenswijze, be
hoorlijke zandgrondbedrij\'en gebleven. 
Van de arbeiders-woningskes zijn er in 
de loop der jaren nogal wat verdwenen, 
oud en versleten als' ze waren. 
Het landgoed Kinderbos, dat onder de 
oude heer Heijermans een schoon aan
zien had gekregen, kwam onder het fou
tieve beheer van zijn zoon tot verval. 
Na enige jaren kreeg het weer een 
nieuwe eigenaar in de maatschappij "Bo
demcultuur", die de gronden verkavel
de en een vijftiental boerderijen bouw
de in Kinderbos en de Vorst. 
De bedrijfsboerderij kwam onder be
stuur van de heer Maas. Een actieve, 
vooruitstrevende man, die al aanstonds 
ideeën had om de communicatie van 
Lennisheuvel met het dorpscentrum van 
Boxtel verbeterd te krijgen door betere 
wegen. 

, Er leefden echter al meer wensen onder 
Lennisheuvel's bevolking. 
Hoe eenvoudig de mensen ook altijd ge
leefd hadden en hoe zij ook gewoon 
waren aan de ongemakken van afstand 
en zandwegen, onder de zich algemeen 
wijzigende maatschappelijke verhoudin
gen kwam bij Lennisheuvel's bevolking 
ook begrip voor meer _gemak. 
Het verlangen naar een eigen school en 
parochie werd sterker, en aan de pastoor 
van 't Dorp was het al eens terloops ge
vraagd of er geen kans zou zijn een 
eigen kerk in Lennisheuvel te krijgen. 
Pastoor Spierings kon het ongemak van 
de grote afstand naar school en kerk 
wel begrijpen, evenals de ver;;inderende 
mentaliteit der mensen, maar de stich
ting van een zelfstandige parochie be
tekende nogal wat op de <luur. 
Het verlangen was onder Lennisheuvel's 
bevolking te sterk om het idée los te 
laten. Lennisheuvel moest een eigen 
school krijgen, een kerk en een harde 

' ,, ,weg. 
Hoe men het ook wil bekijken;ï ontkend 
kan niet worden dat Lennisheuvel een 
stimulans kre�g voor het idée door de 
stichting van meerdere boerderijen door 
"Bodemcultuur", waardoor. meer mensen 

werden aangetrokken, die zich op de 
ontginning kwamen vestigen. En dat op 
de boerderij van Kinderbos een voort
varend bedrijfsleider kwam in de per
soon van de heer Maas, was voor de 
Lennisheuvelsen een winst. 
Zij zetten zich al direct in voor e�n 
eigen school, die er na verloop van tqd 
kwam, zij het dan ook slechts een hou
ten bouwseltje, een in de Haarlemmer
meerpolder aangekocht noodwon1ng
complex. 
Lennisheuvel had in 1924 zijn eigen 
school. Het was nog slechts een "open · 
bare", doch met een terdege katholiek 
hoofd als de oude heer A. J. Maas was, 
waren de kinderen aan goede zorgen 
toevertrouwd. 
Godsdienstlessen werden er gegeven 
door Kapelaan Van de Ven, en Zater
dagsmiddags gingen de kinderen onder 
leiding van de heer Maas naar de St. 
Petruskerk om te biechten. 
Zolang tot er een kerk zou komen in 
Lennisheuvel. 
Bij het ingebruik nemen der school werd 
de geestelijkheid en gemeentebestuur 
op typische wijze te kennen gegeven �at 
Lennisheuvel tevreden was, doch met 
voldaan. In optocht trok Lennisheuvcl's 
jeugd rond en voerde op een "praalwa
gen" het voorwerp mee van het alge
meen verlangen: 'n Kerkske ! 
Er was nu een school, doch de kerk 
moest ook nog komen 1 
Die kwam er ...... En later kreeg Lennis
heuvel zelfs twee harde wegen. 
Nu bestaat de parochie al 25 jaar. Daar 
wordt op gefeest 1 
En hoe Lennisheuvcl bekomen is, kan 
ieder met eigen ogen aanschouwen. 
Ook Janus Buske, die er maar wat blij 
mee is dat hij als een van de oudste 
Lennisheuvelsen het zilverèn bestaans
feest nog kan meevieren. 

Burgerlijke Stand 

van 19 JUNI tot en met 25 JUNI 1951. 
GEBOREN: Woutherus M. G. zoon van 
H. A. v. d. Pas e. v. W. J. van Dinther 
- Martinus W. H. zoon van P. v. d. 
Langenberg e. v. C. H. C. van de Ven 
- Veronica M. J. dochter van M. H. 
van Eeuwijk e. v. G. M. 1-1. Rijckx -
Johannes C. M. zoon van W. A. Meu
lensteen e. v. S. L. van Wijk - Theo
dorus L. C. M. zoon van H. Rekkers 
e. v. C. M. Kemps. 

ONDERTROUWD: Johannes M. van 
Nunen en Gecrtruda Th. de Bresser -
Marinus J. van Erp en Maria H. Claas
sen. 
GEHUWD: Johannes 
Maria E. Th. Schalkx. 

C. Zwicrs en 

OVERLEDEN: Maria Adr. J. van Oerle, 
oud 84 jaren, religieuse, llaroniestr. 22 
- Adrianus van Genuchten, oud 81 
jaren, van Hornstraat 6 Francijna 
Karssemakers, oud 83 jaren, Wed. P. 
Voets, Breukclsestraat 80. 

Arbeidsbureau Boxtel 
AANBOD: timmerlieden, metselaars, 
grondwerkers, opperlieden, schoenher
stellers, schoenfabr. arbeiders, textielfa
brieksarbeiders, aankomend meubelma
ker, mach. bankwerkers, metaalbewer
kers, tuinarbeiders, chauffeurs, vertegen
woordigers, leer!. verkoper, fietsjongen, 
pianostemmer, boekhouder, administra
tieve krachten, magazijnbediende, por
tier. 
EMIGRATIE: Nieuw Zeeland: onge
schoolden voor hotelvak, leerling ver
pleegsters, lijnwerkers voor P.T.T. e.d. 
Inlichtingen Arbeidsbureau Boxtel. 

Anjeractie 1951 
Zaterdagmiddag 30 Juni a.s. zal in de 
gemeente worden gecollecteerd ten bate 
van het Prins Bernhardfonds en de pro. 
vinciale afdeling daarvan: het Anjer
fonds Noord-Brabant. 
Een aantal jonge dames zal dan aan het 
publiek speldjes verkopen tijdens een 
rondtocht door het dorp, met begelei
ding van de populaire drumband der 
Kajotters. Om vier uur wordt vanaf het 
gemeentehuis vertrokken. De route is 
zodanig gekozen, dat practisch elk ge
deelte van de dorpskern wordt aange
daan, zodat welhaast iedereen in de ge
legenheid zal zijn tot het goede doel bij 
te dragen. 
Wat met het Prins Bernhardfonds wordt 
beoogd zetten wij reeds eerder uiteen: 
het gaat om steunverlening aan en be
vordering van onze culturele instellin
gen, • zoals b.v. harmonieën, fanfares, 
toneelgezelschappen, schuttersgilden, 
orkesten enz. 
Koopt daarom allen een speldje, en ver
geet ook niet een foto te kopen van het 
Koninklijk Gezin, welke foto eveneens 
ten bate van het fonds wordt verkocht 
en verkrijgbaar is bij de dames van 
Hooff, hij Boekhandel Tielen en bij 
Boekhandel van Griensven. Het gaaç om 
een belangrijke zaak! 
Het plaatselijk comité, hetwelk staat 
onder ere-voorzitterschap van de bunr
gemeester, rekent op allen. 

Het plaatselijk Anjercomité: 
Drs. J. v. d. Ligt, 
directeur R.K. H.B.S., Voorzitter. 
Mej. C. van Hoof, Kruisstraat 5 
J. van Esch, 
directeur Nijverheidsschool. 
Ir. R. P. H. Miedema, •. 
leraar R.K. LandbaU\vsêhool. 

TEXTIEL DAGSCHOOL 

VAN .EGMONDSTRAA T 4 � EINDHOVEN 

Aangifte leerlingen
tot en met to Juli a.s. voor de 2-jarige Textiel-jongensdag
school welke 28 Augustus a.s. aanvangt. 

BMI! KOMT 1/Ul PDDS • 

Toegelaten worden zij, die 6 klassen ener lagere school 
met vrucht doorlopen hebben en 1 September 1951, tenmin
ste 12 jaar en 8 maanden oud zijn. 
Aan goede leerlingen kan een toelage van f 15, - per maand 
verstrekt worden. 

De prijswinnaars van deze week :zijn: 

1e Prijs waardebon f 25.-
Riky Snellaars, Raaphof 9, Boxtel. 

2e Prijs waardebon f 10.-
B. Brok, Kalksheuvel 33, Boxtel. 

3e Prijs waardebon f 5.-
Mej. v. Eindhoven, Zandvliet 21, Boxtel. 

4e t�e�0 8e prijswaardebon f 2.50 

L. Bogaerts, Burgakker 20a, Boxtel. 
.G. Vocts-v. d. Sloot, Zandvliet 54, Boxtel, 
Joke Veroude, Mijlstraat 66, Boxtel. 
J, M. Schalkx, v. Leeuwenstraat 51, Boxtel. 
A. M. v. Nistelrooij, Rechterstraat 20, Boxtel, 

F. J. Witteveen 
MANUFACTUREN, EN CONFECTIEBEDRIJF 
RECHTERSTRAAT 18, BOXTEL 

- .... _ _-:_ .::-� 
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BMI! KOMT 1/Ul PDDS • 
De prijswinnaars van deze week :zijn : 

1e Prijs waardebon f25.-
T. v. d, Langenberg-v, Hemmen, 

Breukelsestraat 74, Boxtel 

2e Prijs waardebon f 10.-
Mevr. H. J, Strijbosch-v. Houtum, 

Kerkeind A 113, Liempde 

Je Prijs waardebon f 5.-
G. C, Heerkens; Rechterstraat 35, Boxtel 

4e t�e�0 8e prijsw_aardebon f 2.50 

A. J, Rovers, Julianastraat 16, Boxtel 
Harry Merkx, Baroniestraat 13, Boxtel 
A. D. v. Oers, Koppel 3, Boxtel. 
M. v. d. Ven, Nieuwstraat 4:6, Boxtel 
Mej. A. Poelma, Bosscheweg 4:, Boxtel. 
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WONINGINRICHTING 

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

Honderden 

En U? 

genoten reeds van ons 
Heerlijk en goedkoop
Krentebrood 

"1Je 'lJoocuitqa«(I", Liempde A 5
Telefoon K 4196-231 

Bij .1ijdige bestellini ook thuisbezorgd.

Aangifte dagelijks aan de school. 

TEXTIELDAGSCHOOLvoorMEISJES 

VAN EGMONDSTRAA T 4 � EINDHOVEN 

Aangifte van meisjesleerlingen
voor de Textieldagschool welke 28 Augustus a.s. aanvangt. 
Toegelaten worden zij, die 6 klassen ener lagere school met 
vrucht doorlopen hebben en 1 September 1951 tenminste 12 
jaar en 8 maanden oud zijn. . , 
De leerlingen ontvangen maandelijks een toelage van f 15, -
welke uitbetaald wordt door de fabriek waar de leerlinge 
naderhand geplaatst zal worden. 
Aangifte dagelijks aan de school tot en met 10 Juli a.s.

-- ••• -TEXTIELAVONDSCHOOL 

VAN EGMONDSTRAAT 4 � EINDHOVEN 

Aangifte leerlingen
tot en met 25 Juli a.s. voor de 3-jarige Teixtt"elavondsdiool, 
welke 4 September a.s. aanvangt. 
Toegelaten worden zij, die 6 klassen ener lagere school met 
vrucht hebben doorlopen en op 1 September 1951 16 jaar 
oud zijn. 
Zij die in het bezit zijn van het diploma der Textieldagschool 
worden geplaatst in de 2e klas. 
Aangifte dagelijks aan de school. 
tot en met to Juli a.s. voor de 2-jarige Textieljongensschool 

Uw Boorden en Overhemden 
worden perfect opgemaakt door de afdeling
Fijnstrijkerij "DEN DRIES" 
Op Maandag ingeleverd aan een onzer depots

of fabriek, op Zaterdag weer terug.

WANDLUIZEN? 

Totale vernietiging met o"beperkte
garantie.

VI R I MOR s· Molenstraat 82, Boxtel
Voor vertrouwellJke boodschappen voorlopig Tel. 51 3 

Gemeentewaterleidingbedrijf Boxtel 

-



>,. In wolken van verpulverende kalk en 
stof wordt in de Rechterstraat de slo
pingshamer gezwaaid over de· rij wo
ninkjes, die ingevolge Raadsbesluit zo
veel en zoveel tot afbraak gedoemd .wer
den. Hiermede is het rooilijnproces, dat 
beoogt de Rechterstraat weer de oude 
centrale roemruchtheid terug te geven, 
zeer zeker in een belangrijk stadium 
gekomen. * De St. Paulusschool in de 
Nieuwstraat heeft ook uiting gegeven 
·aan haar vernieuwingsdrang. Het lied
van de arbeid vermengt er zich dagelijks 
met het school-a.b.c. Terwijl de jeugd er 
droomt van een toekomstig plaatsje op 
de steigers, mijmert het werkvolk over 
het vroegere zitje in die of die klas. 
* Het zal je overkomen, dat je een 10 
jaar geleden verloren gouden ring nu, 
bij een uurtje arbeid in de tuin, terug
vindt . . . . . .  Toch had de heer v. d. Hey
den op de Markt (De Vijzel) dezer 
dagen zulk een bof! * Niet iedereen is 
zo gelukkig. De 119 hengelaars, die ver
leden Zondag aan de viswedstrijd ten 
bate van het Mgr. Mutsaersoord deel
namen, hadden het fortuin bijvoorbeeld 
helemaal niet aan hun kant. De deeg 
mocht nog zo zoet en de worm nog zo 
vet zijn, uit het geheel door vissers om
ringde ven kwamen slechts vijf boven
maatse visjes aan de oppervlakte. Daar 
is beslist iets gaande geweest onder de 
waterspiegel, wat wij U in visserslatijn 
vertellen! * Met de zomer vissen we 
ook herhaaldelijk achter het net. De zon
doet haar best wel, maar de onweers-

SPORT-NIEUWS

K.S.V. ,.BOXTEL".
Ofschoon de aanvangsdatum van het ge
sloten seizoen reeds enkele weken gele
den overschreden werd, kwam "Boxtel" 
tijdens het voorbije week-end toch nog 
tussen de krijtlijnen. Terwijl "Boxtel 1" 
(in gehavende vorm) Zaterdag j.l. een 
oefenwedstrijd speelde tegen Tivoli 1 
uit Eindhoven en daarbij met een 3-3 
gelijk spel genoegen moest nemen, be
vocht het tweede elftal daags daarna op 
het voetbaltournooi in Oirschot een 
4-1 zege op Korvel 2. De reserves
plaatsten zich hiermede in de finale, .
die Zondag 8 Juli met Oirschot als 
tegenstander gespeeld zal worden. Een
twaalftal shirts is de prijs voor de win
naar. 
Voor eenzelfde prijs zal a.s. Zondag in
St. Oedenrode de finale van het Rhode
tournooi tussen Boxtel 1 en Blauw Geel 
1 (Veghel) plaats vinden. Of "Boxtel" 
na Rhode en St. Michiels-Gestel ook
Blauw Geel aan hun zege-kar zullen 
weten te binden, is de vraag, voor wel
ker beantwoording weer vele voetballief
hebbers a.s. Zondag naar St. Oedenrode 
zullen trekken. 

W AARSCHUWINC 1 
Het is ergerlijk te moeten constateren, 
dat de jeugd rond het St. Paulus-Jeugd
huis zóveel baldadigheid aan haar spel 
paart, dat deze week weer een schade
post van f 50,- (aan vernielde ruiten 
en closetmateriaal) moest worden geno
teerd. De ouders worden verzocht een 
oogje in het zeil te houden, want bij 
een herhaling van dergelijke wandaden, 
zullen zij ervoor aansprakelijk gesteld 
worden. 

VOETBAL WEDSTRIJD TEN BA TE 
VAN FATIMA-KAPEL. 
A.s. Zondag speelt het O.D.C. A-elftal
op het voetbalterrein van Stapelen een
wedstrijd tegen een Gemeentebuurt
elftal. Aanvang 3 uur. De baten zijn 
voor de Fatima-kapel in de Prins Hen
drikstraat. 

TENNIS. 
Het derde team van Ready leed in de 
laatste wedstrijd tegen P.T.C. in Den 
Bosch een nederlaag, maar zeker geen 
smadelijke, al was de uitslag 4-1 voor 
P.T.C. De uitslagen waren: 
H.E.: van Rooij-Neysse 6-3, 6-4.
H.E.: de Graaf-v .Geel 6-4, 3-6.

4-6. 
D.E.: Mej. de Rooij-Mevr. Neysse

2-6, 1-6.
G.O.: Mej. van Heertum en van Rooij

-Mevr. Heybroek en Zonnevylle
6-8, 6-3, 4-6.

H.O.: van Rooij en de Graaf-Gerrit
sen en v. Berge 5-7, 0-6. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

7e Zondag na Pinksteren. 
Feestdag van het Kostbaar Bloed. 
t Juli 1951. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11. 
De H. Mis van half 7 wordt opgedragen 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de Parochie; kwart voor 8 gel. jrgt. 
voor Henrica Maria Smits; z.a. gel. H. 
Mis voor genezing van een zieke; om 
9 uur gel. H. Mis voor Cornelis van 
Kessel; om half 11 gez. mndst. voor Jo
hanna v. Erp. 
Vandaag op de Feestdag van het Kost
baar Bloed komen de Processies uit Den 
Bosch en Tilburg. Vandaar om 6 uur 
een H. Mis in 't Park voor de Bossche 
Processie; om half 11 gez. Hoogmis in 
het Park voor de Tilburgse Processie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2de 
schaal voor de bijzondere noden van 
het Nederlandse Episcopaat, welk in de 
milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Na de Hoogmis is de H. Bloeddoek ter 
verering uitgesteld in de Bloedkapel. 
Na de Hoogmis kunnen <!_e propagan-

koppen zijn gedurig in de contramine. 
Als dat maar geen strijd zonder einde 
wordt . . . . . .  * Over zomer gesproken: 
vorige week werd ons nog eens heel 
duidelijk te verstaan gegeven, dat we 
de menselijke rechten op een volledig 
zomerseizoen niet moesten trachten te 
beknotten. Goed, goed, goed: de zomer 
duurt niet tot 21 maar tot 23 Septem
ber. En het zal die twee laatste dagen 
niet zomeren, maar zinderen van pure 
hitte! * En nu ook nog eens over de 
jeugdherberg voor meisjes "Orion" te 
Lennisheuvel. Deze staat vanaf Maan
dag 2 Juli tot en met Zondag 2 Septem
ber voor het vacantievierende zwakke 
geslacht open, wagewijd open. * Vacan
tievieren, vrij zijn, genieten? Bedenk 
ook eens hoeveel schoons er in Uw 
eigen omgeving nog te zien is, dat mis-

• schien zelfs nog nooit door U ontdekt
werd. Werkelijk, ge zult na Uw onder
zoekingstochten met ons beamen, dat 
Boxtel een el dorado is voor de echte 
natuurliefhebber en goede vacantie
ganger. * Al met al is het vandaag 29 
Juni, de verjaardag van Prins Bernhard 
en dus de anjerdag bij uitstek. Het con
signe voor vandaag luidt: Koopt een
kanjer van een anjer. * Zo juist verne
men wij nog, dat het geschubde en ge
vinde volkje uit het viswater op de Se
sissenwal Zondag tijdens de hengelwed
strijd juist een massa-meeting hield in 
café "Het wuivende riet". Een brood
magere doch zeer geleerde snoek zou 
een gloedvolle rede gehouden hebben 
over "Versobering tot behoud van de 
gunstige levensomstandigheden". De 
verschalkte visjes zouden behoord heb
ben tot de oppositie-partij, die meer heil 
verwachtte van een versnelde emigratie:.

disten van de Congregatie het boekje
Ave Maria afhalen in de Sacristie. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Maandagavond om half 8 Maria-Con
gregatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje, waarna gelegenheid om te 
biechten tot 8 uur v.w. de Eerste 
Vrijdag. 
Vrijdag is het Eerste Vrijdag van de
maand, om half 8 gel. H. Mis ter ere 
van het H. • Hart, waaronder algemene 
H. Communie voor de leden van de
Bond van het· H. Hart. waarna de oefe
ning van Eerherstel. 
Vrijdagavond 7 uur Lof met rozenhoedje 
ter ere van het H. Hart. 
Vrijdagavond om 8 uur vergadering v. 
d. H. Familie.
Zaterdag, Eerste Zaterdag van de maand 
en Priester-Zaterdag; om half 8 gel. H. 
Mis ter ere van het Onbevlekt Hart 
van Maria tot bekering der zondaars. 
Zaterdag gelegenheid om te biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. mndst 
voor Hendrina v. d. Loo-v.Oorschot; 
z.a. gel. H. Mis voor Petrus v. d. Pasch;
half 8 gel. jrgt. voor Cornelia van Oers
Verbaten; z.a. gel. H. Mis voor Johan
nes Jac. van Kempen; half 9 gel. mndst. 
voor Adriana Verspaandonk-Hendrikx. 
Hedenavond om half 8 Maria-Congre
gatie. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Hendrina v. cl. Loo-van Oorschot; 
z.a. gel. H. Mis voor Jacobus de Pijper;
half 8 gel. jrgt. voor Willibrordus Jo
seph Vogels; half 9 gez. mndst. voor 
Hendrik Verberne. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Arnoldus v. Kilsdonk v.w. het Per
soneel v. cl. Exportcentrale te Boxtel; 
z.a. gel. H. Mis voor Hendrika van
Laarhoven; half 8 gel. H. Mis voor Ar
noldus van Kilsdonk; z.a. gel. H. Mis 
voor Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven; 
half 9 gel. mndst. voor Johanna Glaude
mans-Dankers. 
DONDERDAG: kwart v. 7 gel. mndst. 
voor Antonetta Schuurmans; z.a. gel. H. 
Mis voor Hendrina van der Loo-van 
Oorschot v.w. het Retraitewerk; half 8 
gel. H. Mis voor Johanna van Erp v.w. 
de Kegelclub; z.a. gel. H. Mis voor 
Dina v. d. Brand-de Bever; H. Hart-al
taar gel. mndst. voor Wilhelmina Schel
lekens-v. d. Ven; half 9 gez. H. Mis 
voor de familie Frans v. Oerle-Cremers. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, waarna gelegenheid om te biech
ten tot 8 uur· v.w. de Eerste Vrijdag. 
VRIJDAG, Eerste Vrijdag v. d. maand 
toegewijd aan het Goddelijk Hart, kwart 
voor 7 gel. mndst. voor Wilhelmina van 
Schijndel-van Ravesteyn; z.a. gel. H. Mis 
voor Martinus Michielsen; half 8 gel. 
H. Mis ter ere van het Goddelijk Hart
van Jezus, waaronder alg. H. Communie 
voor de leden van de Bond van het H. • 
Hart; z.a. gel. H. Mis voor Elisabeth 
Schapendonk-v. der Staak; half 9 gez. 
mndst. voor Embertus Crols. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje ter ere van het Goddelijk Hart 
van Jezus. Om 8 uur vergadering van 
de H. Familie. 
ZATERDAG, Eerste Zaterdag, Priester
Zaterdag: kwart voor 7 gel. mndst. voor 
Jacobus de Pijper; half 8 gel. H. Mis 
ter ere van het Onbevlekt Hart van 
Maria tot bekering van de zondaars; 
z.a. gel. H. Mis voor Theodorus Bek
kers-Heezemans; half 9 gel. H. Mis voor 
Adriana Prick-van Son. 
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: Joannes van Nu
nen uit deze Parochie en Gertrudis de 
Bresser uit de Parochie van het H. Hart, 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
Johannes Adrianus Pennings uit deze 
Parochie en Hendrika Petronella v. cl. 
Broek uit St. Michiels-Gestel, waarvan 
heden de 3de 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. 
7e Zondag na Pinksteren. 
Ftestdag van het Kostbaar Bloed 
van .Onze Heer Jezus Christus. 
t Juli 1951. 

De Hoogmis is vandaag met volkszang. 
Vanmiddag is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede; 
De eerste schaal "de stuiversschaal" gaat 
voor de ker'k; de tweede voor de Bij
zondere Noden. Tevens wordt U op 
deze eerste Zondag van de maand nog
maals bijzonder aanbevolen de èollecte, 
welke elke'. Zon- en Feestdag aan de 
kerk wordt gehouden voor de H. Hart
stichting "ten bate van onze arme 111·ede
parochia11en. 
Maandag is het de feestdag van het Be
zoek van 0. L. Vrouw bij haar nicht 
Elisabeth. 
Donderdag om drie uur n.m. H. Familie 
voor Moeders en gehuwde vrouwen. 
Mogen allen weer ijverig zijn in het bij
wonen van deze zo nuttige vergadering. 
Gelegenheid om te biechten des mor
gens onder de H.H. Diensten en des 
avonds van 6-7 uur. 
Vrijdag - Eerste Vrijdag der maand 
Juli. Om half 7 wordt de H. Communie 
uitgereikt. De eerste H. Mis begint om 
kwart vóór 7. 
Des middags is het op half 4 Lof voor 
de schoolkinderen. Des avonds is het 
om half acht Lof met oefening van Eer
herstel. 
Zaterdag - Feestdag van de Zoete Lie
ve Vrouw van Den Bosch en tevens 
Priester-Zaterdag. Uwe gebeden wor
den gevraagd voor de priesters en toe
komstige priesters. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. cl. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochianen; 7 uur 1. d. voor overleden 
Vader; 8 uur 1. d. tot bijzondere inten
tie; kwart over 9 1. d. ter ere van de H. 
Clemens Maria Hofbauer; half 11 
Hoogmis gez. d. uit dankbaarheid. 
In de wijk-kapel de "Burcht": kwart 
over 7 1. cl. tot bijzondere intentie; half 
9 1. d. tot bijzondere intentie; kwart 
voor 10 1. cl. tot bijzondere intentie. 
MAANDAG: 7 uur pl. gez. jrgt. voor 
Maria de Leijer-Fick; zijaltaar 1. cl. voor 
Anna en Cornelia v. d. Weijde; kwart 
voor 8 1. j. voor Maria Kurvers-van Nis
telrooij; half 9 1. j. voor Cornelia van 
Beljouw-v. Kasteren; 10 uur plechtige 
gez. dienst uit Dankbaarheid. 
DINSDAG: 7 uur pl. gez. jrgt. voor 
Jordanus v. Esch en Johanna Wouters 
z.e.; kwart voor 8 1. d. voor Henriette
Strijbosch; zijaltaar 1. cl. voor Petronella 
van Oers; half 9 1. d. voor Martinus 
Scheutjens en Adriana v. Dijk z.e. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Maria
de Leijer-Fick; kwart voor 8 1. m. voor
Johanna Vriens-van Handel; zijaltaar 
1. d. voor Theodorus Dankers-Dobbel
steen te Veghel overleden; half 9 gez.
jrgt. voor Marinus van Breugel 
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor over
leden Moeder; kwart voor 8 1. d. voor 
Johannes v. d. Heijden te Liempde over
leden; half 9 1. d. voor Gerdina Schee
pens-Smeekens; half 10 gez. Huwelijks
mis.
VRIJDAG: kwart vóór 7 pl. gez. d. voor
de leden van de Broederschap Viln het 
H. Hart; kwart voor 8 1. d. voor Petrus
Voets-Karssemakers; zijaltaar 1. d. voor 
Adrianus v. cl. Aker te Haaren overl.; 
half 9 1. m. voor Jacoba Maria v. Weert
Karssemakers. 
ZATERDAG: 7 uur 1. m. voor Hubertus 
Jos. van Susante en Jos v. Susante de 
zoon; kwart voor 8 1. cl. voor Johannes 
Verheijden, Beatrix Klarenbeek z.e. en 
Albertha de dochter; zijaltaar 1. j. voor 
Arnoldus v. Dijk en Henrica v. Dijk
Jansen z.e.; half 9 1. d. voor l11eodora 
Bekkers-Heesemans. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
7e Zondag na Pinksteren. 
1 Juli 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor de 
Zeereenv. Heer Pastoor Arnoldus v. d. 
Hummel. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. Oorschot.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes
Wagenaars; 9 uur gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor An toon 
v. d. Akker. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adria
nus v. Oorschot; half 10 gez. huwelijks
mis. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag, half 8 jrgt.
voor Lamberta Geerts. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus
v. d. Sanden en Maria de hsvr.

Deze week zullen geschieden: 
Donderdag H. Mis voor Arnoldus van 
Kilsdonk te Boxtel overleden. Vrijdag 
H. Mis voor Gerarda Meelis-v. Eerd te
Son overleden. Zaterdag mndst. voor 
Cornelia v. Helvoirt. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
7e Zondag na Pinksteren. 
Feestdag van het Kostbaar Bloed 
des Heren. 1 Juli 1951. 

Om 7 uur J-1. Mis voor Johannes Maas 
als Ere-lid van de N.C.B.; om half 9 I-1. 
Mis voor Franciscus Antonius Schalkx. 
Om 10 uur plechtige Hoogmis, bij ge, 
legenheid van het 25-jarig bestaan van 
onze parochie, opgedragen door de 
Hoogeerw. Heer Deken, met assistentie 
van de beidè andere Pastoors te Boxtel. 
Het parochiaal zangkoor met het jon
genskoor zingt de 4-stemmige Mis van 
Palestrina "Aeterna christi munera". 
De open sch�al gaat voor de eigen kerk. 
Om 3 uur plechtig Lof, door de Hoog
eerw. Pater Provinciaal van de Paters 
Assumptionisten, met assistentie van ka
pelaan J. Peijnenburg. 
Vóór het Lof wordt gezongen lied 
no. 34, 
Tijdens het Lof: Auctor beate; Magni
ficat No. 89; Te Deum No. 99; Tantum 
Ergo Nr. 78, 
Onmiddellijk na 't Lof FEESTELIJKE 

HERDENKINGSBIJEENKOMST 
in Orion voor genodigden. Elk gezin 
van de parochie heeft één uitnodigings
kaart ontvangen. Ook de Pastoor-stich
ter van onze parochie, de Zèer Eerw. 
Heer A. J. H. MANDERS, zal deze 
bijeenkomst bijwonen. 

De H. Missen gedurende deze week: 
MAANDAG 2 Juli: feestdag van Onze 
Lieve Vrouw Visitatie: het bezoek van 
Maria aan haar nicht Elisabeth; om half 
8 J-1. Mis voor de levende leden en wel
doeners van onze St. Elisabethvereni
ging. 
DINSDAG 3 Juli: om half 8 H. Mis 
voor Johanna van Heerebeek-de Beer. 
WOENSDAG 4 Juli: om half 8 jrgt. 
voor Antonia Schellen-van de Ven. 
DONDERDAG 5 Juli: om half 8 H. 
Mis voor Maria de Punder-Huige. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag van de 
maand. Vanaf 7 uur gelegenheid tot 
biechten. Om half 8 de plechtig gezon
gen dienst ter ere van het H. Hart: als 
gez. H. Mis voor Joannes Wilhelmus 
Brands als weldoener van het orgel
fonds. 
Na de H. Mis korte uitstelling van het 
Allerheiligste, en des avonds om half 8 
Lof met oefening van Eerherstel. 
ZATERDAG 7 Juli: feestdag van de 
Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch; 
om kwart vóór 8 kindermis met alge
mene H. Communie: H. Mis tot bijzon
dere intentie (B). 
Des middags wordt er biechtgehoord 
van 6 tot 7 uur. 
A.s. Zondag, 8 Juli, plechtige- Hoogmis 
voor de levende leden van de Godvruch
tige vereniging ter ere van de H. The, 
resia. Na het lof feestelijke bijeenkomst
van de zelatricen van de Godvruchtige 
vereniging ter ere van de H. Theresia. 
De zelatricen van Boxtel (de drie pa,
rochies), Liempde, Gemonde, St. Mi, 
chiels-Gestel, Esch en Oirschot, worden 
in het Lof van hall 3 verwacht, en daar
na in de Pastorie. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

7e Zondag na Pinksteren. 
1 Juli 1951. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Martinus v. 
Rooy; 8 uur I.m. voor Martinus v. Hal 
overleden te Boxtel; 10 uur de Hoog
mis tot welzijn der par.; 3 uur Lof, 
daarna meisjes-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Johanna 
Adrianus de Rooy; half 8 l.i. voor Fran
ciscus v. Rooy; 8 uur l.i. ,·oor Antonius 
v. Alphen.
DINSDAG: 7 uur z.m. voor Gerarda 
Jan Merkx overleden te Son; half 8 1. i. 
voor Cornelia v. Rooy; 8 uur l.j. voor 
Maria Antonius van Alphen. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Wouthe
rus Avendonks; half 8 I.m. voor Johanna 
Adrianus de Rooy overleden lid Keve
laer; 8 uur I.m. voor Engelbertus v. cl. 
Velden. 
DONDERDAG: 7 uur z.i. voor Gerar
dina Woutherus Avendonks; half 8 I.m. 
voor Johanna Adrianus de Rooy over
leden lid Retraite-penning; 8 uur l.j. v. 
Antoon v. Alphen. 
VRIJDAG, 1e Vrijdag der maand, daar
om ook Donderdag biechthoren als op 
Zaterdagen: half 7 l.j. voor Hendrica 
Willem v. cl. Langenberg; l.j. voor Maria 
Adrianus de Bresser; half 8 z. mndst. 
voor overleden familie v. Boeckel van 
Rumpt; deze H. Mis met uitstelling enz. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Wouter v. 
Abeelen; half 8 l.j. voor Johannes Bakx; 
8 uur 1. j. voor Maria Hendricus v. d. 
Sande. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur l.j. voor Johanna Johannes 
Bakx; 10 uur z.j. voor Maria Wouter 
v. Abeelen.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Jan Maas; 
Dinsdag 7 uur I.m. voor Cornelis Put
mans v.w. de Spaarkas; Woensdag 7 
uur I.m. voor Laurentius Quinten over
leden H. Pastoor van Ars; Donderdag 
7 uur I.m. voor Laurentius Quinten v.w. 
het Kaartgezelschap; Vrijdag 7 uur I.m. 
voor Maria Adrianus v. Dijk v.w. de 
familie; Zaterdag 7 uur I.m. voor Jan 
v. d. Heyden als overleden lid 0. L.
Vrouw v. cl. H. Eik; Zondag 7 uur I.m.
voor Maria Adrianus de Rooy als over
leden lid: H. Cunera. 

PAR. H. WILLIBRORDUS ESCH. 
7e Zondag na Pinksteren. 
1 Juli 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
de Hoogmis voor de Parochie. Onder 
de H.H. Missen predikqtie over de H. 
Antonius Abt. Tweede schaalcollecte 
voor Bijzondere noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur plechtig Lof waar
na (ongeveer half 4) zegening der paar
den voor de kerk. 
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
gewiid aan het H. Hart van Jesus; om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken; om 7 uur pl. 
gez. H. Mis met uitstelling, waarna Li
tanie van het H. Hart en Oefening van 
Eerherstel. 's Avonds om half 8 Lof; na 
het Lof een lied ter ere van het H. 
Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
Zaterdag tevens feestdag van 0. L. 
Vrouw van Den Bosch. Wie verzoeken 
de gelovigen en vooral de ieugd op die 
dag de H. Mis bij te wonen en te com
municeren. 's Avonds om half 8 Lof; na 
het Lof een Marialied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 mndst. 
voor Catharina Vorstenbosch-v. Kurin
gen; 10 uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Anto
n[a Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. Mis 
voor Mei. Emerentia Banens. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de over!. 
Familie Dollevoet-v. Wanrooy; 8 uur H. 
Mis voor Wilhelmina Konings-v. d. Laar 
v.w. Br. 1-!. Bern. Nieuwkuyk; half 10
gez. Huweliiksmis.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Al
bertus van Gemert v.w. R.K. Boeren
bond Vught; 8 uur jritt. voor Adriana 
van de Ven-v. Erp. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Hele
na Maria den Ouden-Hermus; 8 uur 
jrgt. voor Josephus Vorstenbosch en 
Adriana v. cl. Nosterum de hsvr. 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor
Cornelis v. d. Braak; 8 uur jrgt. voor
Anna den Ouden-v. Uytert. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes
Batens; 8 uur H. Mis tot bijzondere in
tentie.
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

�T. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 1 Juli. Zevende Zondag na 
Pinksteren. Feestdag van het Kostbaar 
Bloed. Deze middag om 3 uur Lof met 
rozenhoedie. 
Maandag: Feestdag van het Bezoek van 
Maria aan hare nicht Elizabeth; om 8 
uur Lof. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Eerste Vrijdag van de maand. 
Gedurende de gehele dag uitstelling van 
het H. Sacrament. Om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Priesterzaterdag, om 8 uur 
Lof. 
ZONDAG:· om 7 uur H. Mis voor de 
overleden leden der familie Voets-Dol
levoet; om half 9 voor de overleden 
leden der familie Windstosser; om 10 
uur voor het geestelijk en ttjdelijk wel
zijn onzer weldoeners. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda "Schapendonk. 
DONDERDAG: om 7 uur voor Adria
nus van der Sande. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

Adverteerders .... 
Adverteerders, • die hun annonces 
,,ONDER NUMMER" plaatsen, 
dienen er rekening mee te houden, 
dat de ingekomen brieven NIBT 
FRANCO worden thuis bezorgd. 
Men wordt dan ook beleefd verzocht 
de brieven steeds op tijd AF TE 
HALEN. 

Adm. Brabants Centrum. 

Denksport 
HORIZONTAAL: 1. openbaar vervoenniddel; 5. klein meertje; 9. 
roofvogel; 11. soort textiel; 13. mannetjes kat· 15. rivier in Duitsland· 
17. Rijksdienst v. h. betalingsverk.; 18. grap; 

1

20. motorraces te Asse� 
(afk.) 22. familielid; 24. landbouwwerktuig; 25. bakplaats; 26 erejon
ker; 27. de naam onbekend (afk.); 28. appel; 30. godsdienst; 33. ge
vangenis; 35. gehalmd gewas; 38. echtgenote; 40. uitbouw; 42. bloem; 
43 sierlijk; 44. vochti;�-koud; 45. loot. 
VERTICAAL: 2. soort vuurpijl; 3. bloedvat; 4. onbep. voorn. woord; 
5. costuum; 6. gemeen; 7. dierentuin; 8. brede, diepe greppel; 10. café;
12. in het jaar des Heren (afk.) 14. bijwoord; 16. lor; 18. aanporren
tot betalen; 19. specerij; 21. vat; 22. afgelegen; 23. knaagdier; 24. ach
ting; 27. deel van de vinger; 29. kloosterlinge; 31. karpet; 32. hijswerk
tuig; 34. stopplaats; 36. onder 't nodige voorbehoud (afk.) 37. muziek. 
teken; 38. stad in België; 39. dat is (afk.); 41. belemmering; 42. ver
binding.

Oplossing vorige puzzle 
HORIZONTAAL: 1. Installatie; 2. Rat; odium; Ede. 3. Opera; ieder. 
4. Neen; reep; 5. III, rei. 6. Es; L.S" 8. La; ma. 9. Alm; dal 10. Kies;
Kent. 11. Kneep; kaste. 12. Een; leger; set. 13. Gat; ar; tin; als.
VERTICAAL: 1. Ironie; slak; keg. 2. Napels; alinea. 3. Steel; meent.
4. Torn; sela; 5. Ada; per. 6. Li; G.T. 7. Lui; kei; 8. Amer; karn. 9.
Teder; dessa. 10. Ideëel; mantel. 11. Eer pi; smal, tets.
MAGISCHE RUIT: Hor. Vert. 
Hor. Vert. 5 1 
2 4 Pit 6 9 
3 3 Basis 7 10 
4 2 Paletot 8 11 

Miserabel 
Titanen 
Sober 
Ten 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

K.V.P. waarheen ?
In ons nummer van 1 December 1950 
schreven wij op deze plaats over: ,,So
ciale gevaren" Wij brachten deze geva
ren samen onder drie titels: het indivi
dualisme van de voorbije liberale tijd, 
het totalisme o.a. van de Nazi's die de 
macht over allen en alles in handen 
van de overheid legden, en het collecti
visme dat de persoonlijke welvaart alleen 
bereikbaar acht door allen samen ( =
collectief), dus langs de gemeenschap 
alleen. 
We schreven toen: ,,Met het collecti
visme hebben wij nog voortdurend te 
doen in ons volk, doordat de socialisti
sche richtingen in ons land deze opvat
ting bezitten en dooryoerin_g daarvan 
pogen te bereiken" . . .  ,,Deze opvatting 
erkent niet de persoonlijke vrijheid, de 
persoonlijke zelfstandigheid en stelt zich 
daarom o.a. tot doel om het persoonlijke 
eigendomsrecht op te heffen en alle be
zit en beheer van alle eigendommen 
over te dragen op de gemeenschap." 
Het meest radikaal zijn hierin de com-
munisten: ...... Maar ook het socialisme 
wenst opheffing van de particuliere 
eigendom, en zelfs de ruimst denkende 
richting van de P. v. d. A. streeft toch 
nog minstens naar het gemeenschappe
lijk beheer van alle eigendommen of 
naar het recht van de gemeenschap om 
in te grijpen in de eigendommen der 
particulieren. ,, . . .... AI deze gevaren voor 
de goede maatschappelijke orde dienen 
gekend, opgevangen en afgewend te 
worden door onze beginselvaste, christe
lijke houding". Tot zover de aanhalin
gen uit ons nr. van 1 December. 
inds we dit schreven is er een diep
aande en soms felle discussie aan de 
ang geweest in de grote katholieke dag
laden en weekbladen over de houding 

van de Katholieke Volkspartij in de na-
orlogse jaren. Men constateerde dat 

het land op -vele punten in socialistische 
richting gestuwd is en nog gestuwd 
wordt en dat de K.V.P. daarvoor mede
verantwoordelijk is door de houding van 
de Katholieke kamerfractie en door de 
medewerking van de K.V.P.-ministers in 
de na-oorlogse ministeries. De vragen 
die opgewot-pen werden kunnen we aldus 
samenvatten: Is de koers van de K.V.P. 
wel juist geweest, is hij voldoende be
ginselvast geweest, moet de K.V.P. zijn 
koers niet aanmerkelijk wijzigen als hij 
het vertrouwen van alle katholieke kie
zers wil behouden":> 
De discussie over dit alles in de grote 
pers, is in de laatste dagen teruggetrok
ken naar de ·politieke binnenkamers 
waar op voorstel van de leiding van de 
K.V.P. de zaak zal besproken worden
met vertegenwoordigers van hen die in
de K.V.P. een gewijzigde koers wensen.
Wij, de katholieke kiezers, zullen met
spanning afwachten welke besluiten uit
deze politieke binnenkamers van de
K.V.P. zullen naar voren gebracht wor
den om het vertrouwen van de kiezers 
te behouden of te herwinnen. 
In 1952 komen de nieuwe verkiezingen. 
Voor het zover is, zal de K.V.P. zijn 
koers moeten bepaald en bekend ge
maakt hebben. Om deze koers dan op 
zijn juiste waarde te kunnen schatten is 
het van groot belang, inzicht te hebben 
in de kwesties die rond de K.V.P. naar 
voren . zijn gebracht, en inzicht in de 
koers die de regering - met de K.V.P.
ministers - sinds de oorlog heeft ge
volgd, met name: in hoever de wetten 
en maatregelen en eventuele nalatighe
den, in verkeerde richting zijn gegaan 
en m.a.w. in strijd zijn geweest met onze 
katholieke maatschappelijke beginselen. 
Het zou te ver voeren om de hele dis
cussie van de laatste twee maanden stap 
voor stap te volgen; we zullen de hoofd
zaken weergeven die van belang zij_n om 
ons een idee te geven waarover en 
waarom het ging. 
De kritiek op de K.V.P. kwam van nie
mand minder dan de rector magnificus 
van onze katholieke universiteit in Nij
megen, professor F. Duynstee. Uit de 
reactie van alle zijden op deze kritiek is 
dit wel duidelijk gebleken, dat profes
sor Duynstee in zijn kritiek de tolk is 
geweest van zeer vele katholieken, we 
kunnen wel zeggen van alle groeperin
gen buiten de arbeiders, zowel van de 
middengroepen uit de ambtenarij en het 
onderwijs, als van de middenstand en de 
hogere standen. En het heeft er alle 
schijn van dat deze grote instemming 
met de hoofdpunten van Duynstee's kri
tiek, de leiding van de K.V.P. enigszins 
bevreesd heeft gemaakt en heeft doen 
besluiten om te gaan praten met de ge
noemde groepen over een goede oplos
sing uit de gerezen onenigheid. 
In 6 artikelen gaf professor Duynstee 
antwoord op drie vragen, welke hem 
door de heer Andriessen, voorzitter van 
de K.V.P. waren• gesteld, n.l. wat zijn 
bezwaren waren tegen de K.V.P., wat 
hij bedoelde met de organisatie van een 
rechtervleugel, en welk verband hij zag 
tussen d.e K.V.P. en de K.A.B. 
We gaan zijn brede argumentatie voor
bij en eveneens het breed uitgewerkte 
antwoord van de voorzitter van de 
K.V.P. In het antwoord van de heer An
driessen viel het wel op, dat hij bij zijn

bespreking van een hele reeks punten 
uit professor Duynstee's betoog, de kern 
van de redenering nauwelijks aanraakte, 
misschien omdat hij deze kern niet zag, 
misschien omdat hij die kern met opzet 
vermeed. 
Deze kern was - en hierin volgen wij 
in enigszins eenvoudiger woorden de 
juiste tekst van professor Duynstee: 
,,Het overheidsbeleid - bedoeld dus: 
het beleid van de regering - brengt in 
zijn gevolgen mee, dat de sociale struc
tuur in staatssocialistische zin wordt 
omgevormd". ,,Tengevolge van haar 
eenzijdige kijk op de katholieke sociale 
leer ziet de K.V.P. deze tendenz over 
het hoofd". ,,Door middel van een rech
tervleugel binnen de K.V.P. zal deze 
rampzalige situatie tot oplossing komen." 
Met deze kern van zijn betoog zijn wij 
het volkomen eens. In volgende artikels 
zullen wij de voornaamste punten nader 
bezien. 
Eén opmerking moeten wij hier nog 
plaatsen. Er is door professor Romme, 
leider van de K.V.P.-fractie m de 
Tweede Kamer een zeer felle kritiek ge
geven op het voorstel van een rechter
vleugel, in welke kritiek prof. Romme 
zijn tegenstander verweet dat hij "als 
hij zijn zin niet kreeg" de "innerlijke 
bereidheid" had om "als scheurmaker 
op te treden van de katholieke politieke 
eenheid in ons land." 
Het is mogelijk dat prof. Romme een 
ogenblik heeft gehoopt alle kritiek de 
kop in te drukken door prof. Duynstee, 
de gangmaker van de kritiek, als een 
politiek zondaar verfoeilijk te maken en 
verfoeid te laten worden door het ka
tholieke volk om zo èn tegenstander èn 
kritiek in één zwaai van de tafel te 
vegen. Dan zal hem de grote instem
ming van vele kanten met de mening 
van professor Duynstee, wel wat koud 
op het lijf zijn gevallen. 
Maar dit is niet de opmerking welke wij 
nog wilden plaatsen. Wij bedoelen dit: 
dat verscheuring van de politieke een
heid der katholieken in ons land niet zo 
maar zonder meer verketterd kan wor
den. Wij verdedigen zulk een scheuring 
niet, integende�I. Er is in het politieke 
leven van ons katholieke volksdeel wei
·nig dat zó voornaam, zó nodig is als
het behoud van onze politieke eenheid,
omdat op vele punten het katholieke
volksdeel nog steeds niet de plaats be
kleedt die ons toekomt. Maar er is één
reden waarom verscheuring van onze
politieke eenheid niet alleen geoorloofd,
maar zelfs plicht kan worden en dat is:
als onze katholieke sociale beginselen
niet meer veilig zouden zijn bij onze
eenheidspartij; en dáár gaat het nu juist
om, zoals U zeker hebt ini:i_ezien wan
neer U de kern van prof. Duynstee's
betoog, zoals hierboven uiteengezet,
aandachtig leest.
Prof. Duynstee heeft de aantijging van
zijn collega Romme scherp afgewezen
en aangetoond, dat zijn bedoeling was,
dat in de K.V.P. de mogelijkheid zou
worden geschapen om meer invloed uit
te oefenen voor alle groepen die scher
per willen optreden tegen de socialis
tische afglijding in het regeringsbeleid.
De leiding van de K.V.P. is nu, ge
schrokken van de onvermoed grote in
stemming met prof. Duynstee, overge
gaan tot besprekingen om de gerezen
moeilijkheden op te lossen. Wanneer de
uitslag van deze besprekingen zo zou
uitvallen dat aan de welgemeende kri
tiek niet wordt voldaan, dan zullen on
getwijfeld andere wegen worden gezocht
om de sinds de oorlog enigszins scheef
lopende koers van de K.V.P. recht te 
trekken. Indien dit langs geen enkele ,
weg mogelijk zou blijken te zijn zou
overwogen moeten worden wat het
zwaarste weegt: de eenheid bewaren in
scheve koers of een aparte maar dan
rechte koers te kiezen. Moge dit laatste
niet nodig worden. T.

Plaatselijk Nieuws
BINNENKORT NIEUWE BRUG 

IN ONROOI. 

Op een dezer dagen door het hoofdbe
stuur van het Waterschap "De Dommel" 
gehouden vergadering, werd besloten 
tot aanbesteding van een nieuwe brug in 
Onrooi over het afwateringskanaal. Met 
dit belangrijke besluit zal dus binnen
kort een einde worden gemaakt aan een 
noodtoestand, die da teert uit de oor
logsjaren. 

VERKEERSONGEVAL 

OP EINDHOVENSEWEG. 

Zondag j.l. had op de Eindhovenseweg, 
ter hoogte van de Liempdseweg, een 
botsing plaats tussen de Graaf van Lyn
den, wonende op Zegenwerp te St. Mi
chiels-Gestel, en de 18-jarige landbou
wersknecht Van Houtum uit Haaren. 
De Graaf van Lynden, die met een mo
tor-scooter uit de richting Eindhoven 
kwam, zag zich plotseling geplaatst 
tegenover v. H., die per fiets onver
wacht de weg overstak. Een vrij ernstige 
botsing was het onvermijdelijke gevolg. 

Beide personen moesten met een hersen
schudding in het R.K. Ziekenhuis St. 
Lidwina, alhier, worden opgenomen. De 
fiets bleek totaal vernield te zijn, terwijl 
de motor-scooter zwaar beschadigd was. 
Als bijzonderheid kan nog vermeld wor
den, dat de Graaf van Lynden juist op 
de thuisreis was na een bezoek aan 
Oostenrijk. Dat was dus wat men noemt 
,,stranden met de haven in zicht". 

BENOEMING TOT KERKMEESTER. 

• Z. H. Exc. Mgr. W. Mutsaerts, Bisschop
van 's-Hertogenbosch, heeft de Heer J.
A. Schellekens benoemd tot Kerkmees
ter van de Parochie St. Petrus, alhier.
Tot Kerkmeester van de Parochie St.
Theresia te Lennisheuvel zijn benoemd
de heren J. W. Maas en H. Verstar.pen.

MEDEDELINGEN VAN DE

R.K. VOLKSMUZJEKSCHOOL.

Voor het trouw bezoeken der zangklas
en het bereiken van de verlangde resul
taten in zingen en elementaire muziek
leer zijn thans de , eerste z.g. Getuig
schriften uitgereikt.
Dit Getuigschrift, als bewijs van het be
haalde Diploma C, wordt alleen uitge
reikt aan hen die reeds eerder het Di
ploma A en B hebben verworven.
Er worden drie punten gegeven, n.l. voor
Zingen, Gehoor (melodisch en rhyth
misch) en Schriftelijk Werk, met als
hoogste cijfer 10. In totaal worden min
stens 21 punten vereist.
Van de Zangklas Duinendaal, Lerares
Eerw. Zuster Rosula, slaagden: Ria Ge
men, Jet Witteveen, Netje v. d. Sloot,
Joke v. Kaathoven en Beb v. Oirschot.
Nog deze ma.and zullen ook de leerlin
gen van de Zangklas St. Franciscus
school, Leraar Dhr. Warmerdam, dit ge
tuigschrift kunnen behalen.

TEGEN KABEL GEREDEN. 

Toen de Eerste Nederlandse Luchtpro
jectie Onderneming Dinsdagavond op de
Markt alhier een filmvoorstelling gaf in
de openlucht, had de 15-jarige P. F.
Jansen het ongeluk om bij het verlaten
van de Markt tegen een ijzeren kabel
aan te rijden. Hij liep daarbij__ een ogen
schijnl,ijk ernstige verwonding op_aan de
linkerl'<aak. Dokter Margry, die de eer
ste hulp verleende, achtte overbrenging
naar het ziekenhuis noodzakelijk. Na
daar verbonden te zijn kon de jonge
man echter weer naar huis worden over
gebracht.

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 9 en Donderdag 12 Juli van 
10--12 uur. 

Oproep 

tot Gebed en Boete. 

"Naar aanleiding van het jongste 
proces tegen Aartsbisschop Mgr. 
Grosz en zijn lotgenoten in Hon
garije willen de Katholieke Jeugd
raad voor Nederland ( Federatie 
van alle katholieke jeugdorgani
saties) en de beweging "Dit is 
Leven", de katholieke jeugd van 
Nederland gaarne oproepen tot 
gebed en boete op Maandag 9 
Juli 1951, feestdag van de H.H. 
Martelaren van Gorcum. 
Wij mogen deze nieuwe vervol
ging van priesters en leken. deze 
nieuwe aanslag op de Katholieke 
Kerk niet aan ons laten voorbij
gaan. Het is nodig, dat wij allen 
beseffen waarom het gaat; dat 
wij ons geestelijk weerbaar tonen 
en dat de katholieke jeugd gaat 
beseffen, hoezeer de strijdende 
Kerk vervolgd en geslagen wordt 
en dat ons aller verzet en offer 
worden gevraagd. 
Help dus mede om Maandag 9 
Juli te maken tot een dag van be
zinning. van gebed en offer. 
De jeugd kan dit op vele manie
ren doen. Het gaat niet om een 
massale actie, maar om persoon
lijke en bewuste.daden, zoals b.v.: 

H. Mis en H. Communie met
bijzondere intentie;
Opdragen met deze intentie
van het dagelijks werk op
school of in de vacantie;
Extra versterving (nalaten 
van roken, snoepen, bioscoop
bezoek e.d.); 
Kruisweg of aanbidding in de 
parochiekerk of speciaal ge
bed in de huiselijke kring. 

Moge de katholieke jeugd op 9 
Juli de Hemel bestormen om de 
vervolgden te sterken en de ver
volgers te bekeren." 

Zo luidt de oproep van de Ka
tholieke Jeugdraad en de bewe
ging "Dit is leven". 
Voor de Boxtelse Jeugd geldt 
deze oproep evenzeer. 

AUSTRALIË 
HOE HET LAND ER UIT ZIET. 

Australië is, wat zijn landschap betreft, 
in drie delen te verdelen : links, achter 
een. vrij goede kuststrook, begint een 
tamelijk vlak en hoog gelegen streek met 
woestijnen, waar zo goed als niets 
groeit en steppen, waar men alleen maar 
struiken aantreft. Helemaal rechts, in de 
staten Nieuw-Zuid-Wales en Victoria, 
vindt men bergland - de Australische 
Alpen - die niet zo hoog zijn als onze 
Europese Alpen. Tussen het hoogland 
links en het gebergte rechts ligt de 
enorme laagvlakte met meren en rivie
ren: de grootste rivier is de Murray__, die 
de Darling als zijrivier heeft. Deze rivie
ren komen van het hooggebergte af en 
monden uit aan de Zuidkust van 
Australië. 
Verder zijn er weinig rivieren, slechts 
enkele kleinere stroompjes in de laag
vlakte die daar enkele grote meren vor
men, en dan nog een aantal kleine ri
viertjes in de Westelijke en Noordelijke 
kuststrook. Voor het overige, en dit is 
zowat half Australië, heeft het land geen 
rivieren, en is het bijgevolg tamelijk 
droog, vandaar de uitgestrekte woestij
nen· en steppen. In het binnenland, waar 
een echt landklimaat heerst met zeer 
koude winters en hete zomers, drogen 
vele rivieren in de droge tijd nog hele
maal uit. In de natte tijd kan er weer zo
veel regen vallen dat grote overstromin
gen plaats hebben. De toestand van de 
bodem is zo, dat het water vrij snel weg
zakt en ondergronds tussen harde steen
lagen door naar lager gelegen land 
trekt o.a. bij het Eyremeer en naar de 
laagvlakte, waar op vele plaatsen het 
water weer naar boven komt in de vorm 
van sterke bronnen. Australië heeft 
zeker 2000 van deze bronnen, die na
tuurlijk prachtig van pas komen voor de 
bevloeiing van gronden die men wil be
werken. 
Omdat de verdamping van vocht in 
Australië groter is dan de regenval, is 
het klimaat erg droog. Dit is gelukkig 
niet over het hele .land even erg. De 
kuststrook aan alle zijden van het land 
en de laagvlakte in het binnenland hou-

den water over en daar is het dan ook 
zeer vruchtbaar. 
De temperatuur van het land is iets 
waar wij Nederlanders echt aan moeten 
wennen. De zomers zijn over bijna het 
hele land heet. Alleen op de Zuid-West
punt en in het Zuid-Oosten waar 
Nieuw-Zuid-Wales en Victoria liggen, is 
het ongeveer als hier in Nederland. In 
het binnenland kan de temperatuur op
lopen tot over de 40 graden, terwijl de 
nachten daar, ook in de hete zomer, 
zeer koud kunnen zijn tot het vriespunt 
toe. Aan dit alles is wel te wennen om
dat de hitte er niet zo drukkend en loom 
maakt als hier. 
Aan plantengroei bezit Australië geheel 
eigen typen die nergens anders ter we
reld voorkomen, vooral zeer bijzonder 
struikgewas en een stekelig soort gras: 
beide soorten zijt! waardeloos. Bomen 
zijn er weinig, behalve dan de kunst
matige aanplantingen. 
De dierenwereld is ook heel apart en 
van laagstaande aard, zoals verschillen
de soorten buideldieren, vogelbekdieren 
en mierenegels. Alle veredelde diersoor
ten die er bestaan, zijn ingevoerd. On
der de vogels zijn ook heel bijzondere 
soorten die nergens anders in de wereld 
voork0men zoals de zwarte zwanen, de 
emoe's en de koningsvissers met hun 
,,lachend" geluid. Ook veel kruipdieren • 
zijn er: krokodillen, slangen, schildpad
den, enz. Van de insectensoorten zijn de 
meest voorkomende de sprinkhanen en 
de witte mieren. 

BESTAANSMIDDELEN. 

De oorspronkelijke bevolking heeft uit 
zichzelf weinig bestaansmiddelen gevon
den. Er was weinig bruikbare planten
groei en geen dieren die als huisdieren 
konden gefokt worden. Het klimaat was 
bovendien niet gunstig en het land lag 
te ver van alle omringende werelddelen 
om met anderen in contact te komen en 
van hen iets te leren. 
De eerste blanken die er kwamen von
den het land vrijwel waardeloos. Pas 
toen de Engelsen de Zuid-Oostkust ver
kenden, vonden ze streken waar wel 
landbouw en veeteelt in te voeren wa-

Maandag op het feest der Mar
telaren van Gorcum hopen wij 
dat de Boxtelse Jeugd haar mede
leven met de lijdende, vervolgde 
leden van de Moederkerk zal to
nen door in grote getale de H. 
Mis bij te wonen en de H. Com
munie te ontvangen. 

F. V.

Ouden::van,Dagen,tocht 
1951. 

DINSDAG 24 JULI A.S. 

De Ouden-van-dagen-dag 1951 werd 
door Boxtel Vooruit bepaald op Dinsdag 
24 Juli a.s. 
Met vreugde zal deze mededeling door 
onze Boxtelse Oudjes begroet worden. 
Het lijkt overdreven 't te zeggen, doch 
ook door allen die telkenjare hun mede
werking verlenen voor het tot stand 
brengen van deze dag zal met genoegen 
van dit bericht worden kennis ge-
nomen. . 
Immers, het zijn niet alleen de Oudjes, 
doch evenzeer alle medewerksters en 
medewerkers, die ieder jaar weer aan 
het slot van de Ouden-van-dagen-dag 
verklaren: ,,het was 'ne schone dag"! 
Boxtel Vooruit doet dan ook weer met 
vertrouwen een beroep op alle Boxtelse 
ingezetenen en speciaal op de nering
doenden en auto-bezitters, om evenals 
vorige jaren de tot-stand-koming van 
deze dag te helpen verwezenlijken. 
Het Bestuur zal zich te dezer zake nog 
schriftelijk met hen in verbinding stellen. 
Mocht U onverhoopt in de loop van de 
komende week geen schrijven van Box
tel Vooruit ontvangen en toch op een of 
andere wijze willen medewerken, wilt 
dan van Uwe bereidheid tot medewer
king kennis geven aan het Bestuur van 
Boxtel Vooruit. 
De route voor de tocht van dit jaar is 
nog niet definitief vastgesteld, doch zal 
in ons blad van volgende week worden 
medegedeeld. 
Tegelijkertijd zal dan de datum en de
plaats van aanmelding voor de Oudjes 
worden bekend gemaakt. Zij behoeven 
dus niet anders te doen dan die bekend-
making af te wachten. 
Boxtel Vooruit roept reeds thans alle 
Boxtelse ingezetenen op: werkt mede 
aan de Ouden-van-dagen-tocht 1951, 
stelt geld of goederen in natura beschik
baar, reserveert Uw auto op Dinsdag 24 
Juli a.s. voor onze Boxtelse Ouden-van 
dagen. 
Op aller medewerking wordt gerekend! 

ren. Daar is men dan, pas een goede 
honderd jaar geleden, begonnen met vee 
in te voeren. Uit de eerste veefokkers 
van Australië is de rijke bevolkingsklasse 
van het land voortgekomen. Naast de 
veeteelt begon men er ook met graan
en fruitteelt, wat allemaàl direct modem 
en groot werd aangepakt. 
In het midden van de vorige eeuw werd 
er ook koper en goud in grote hoeveel
heden, en enkele andere delfstoffen in 
kleinere hoeveelheden ontdekt. Deze 
vondsten deden ook de industrie opko
men en door deze industrie ontwikkelde 
zich ook meer de internationale handel 
en verkeer. 
Nog steeds gaat in Australië de veeteelt 
op de eerste plaats en dan vooral de
schapenteelt. Dit wordt vrij goedkoop 
uitgevoerd: wanneer het gebied omheind 
is, zijn 10 of 12 bereden drijvers vol
doende op de kudden te brengen waar 
men ze hebben wil. Stalvoeding is er 
niet nodig, de dieren vinden het hele 
jaar voldoende in de weiden. De op
brengst is vooral natuurlijk de wol, die 
ruim de helft van de hele export van 
Australië bedraagt. Op de tweede 
plaats komt de runderteelt en vervol
gens de paardenfokkerij. Dit groot vee
wordt voornamelijk geteeld om het vlees 
en de huiden. 
De landbouw ontwikkelt zich voorname
lijk in de kuststreken van Noord-Oost 
en Zuid-Australië. Door bevloeiing van 
de grond vanuit de bronnen wordt ge
tracht de landbouw langzamerhand ook 
uit te breiden naar de laagvlakte in het 
binnenland, waar tot nu toe bijna uit
sluitend aan veeteelt wordt gedaan. Wat 
men er verbouwt is hoofdzakelijk tar
we, haver, gerst, maïs, suikerriet en 
aardappelen. 
De teelt van appels, peren, citroenen, 
sinaasappelen en perziken dient hoofd
zakelijk voor de export. 
De industrie was eerst uitsluitend ver
bonden met de vee- en landbouwbedrij
ven; sinds de ontdekking van de mijnen 
kwam ook de metaalindustrie op, welke 
vooral onder de oorlog sterk vooruit0 

ging. Zelfs zo dat vele arbeiders uit de 
vee- en landbouwbedrijven overgingen 
naar de industrie, waar zij 'n korter 
werktijd hadden en hoger loon. Vandaar 
dat Australië liefst immigranten opneemt 
voor de landbouw en de veêteelt. • T. 



Oprichting 
St. Theresia�parochie herdacht 

LENNISHEUVEL VIERDE HET 
JUBILEUM OP BESCHEIDEN 

MAAR TREFFENDE WIJZE. 

,,Zie hier het woonhuis des Heren" 
Het was de natuur Zondag aan te zien, 
dat er feest was. Want toen de Lennis
heuvelsen 's morgens gezel.lig keuvelend 
de kerkweg gingen, spreidde de zon 
haar gulden schijn over de golvende 
korenvelden en de weelderige weiden, 
decoreerden witte wolkjes de azuren 
lucht en zongen de vogels eea feestcan
ta,te, :i:6- schoon, dat het 'n jubelende in
zet werd van het feest, dat ging gevierd 
worden in de kleine, intieme parochie
kerk van Lennisheuvel. Jong en oud 
was daar tegenwoordig óm te getuigen 
van hun dankbaarheid tegenover de Ge
ver van alle goed, óm op deze Zondag 
- welke van álle Zondagen, die in de
afgelopen 25 jaar de werkdagen hadden
afgewisseld, ongetwijfeld de meest bij
zondere werd - het vele goede te be
zien, dat hun was toegemeten sedert
Lennisheuvel een eigen parochiekerk
kreeg.
Bij deze gelegenheid werd de Plechtige
Hoogmis opgedragen door de Hoog
�erw. Heer Deken Broekman, die jleas
s1steerd werd door de pastoor van de
Boxtelse Moederkerk St. Petrus, Pastoor
van Besouw, en de pastoor van de jubi
lerende parochie, Pastoor Tilman.
Het parochiaal zangkoor zong met het
jongenskoor op zeer verdienstelijke wij
ze de vierstemmige Mis van Palestrina
"Aeterna christi munera", terwijl • de
HoogEerw. Heer Deken een prachtige
feestpredicatie hield, waarin enkele tref
.fende gedachten waren uitgewerkt.
Naast de schildering van de bijzondere
'Vaarde van een goede parochiegemeen
.schap werden in de feestpredicatie tevens
de eisen geschetst waaraan zulk een ge
meenschap moet voldoen. Deken Broek
man spoorde de parochianen daarbij aan
.toch vooral aandacht te schenken aan
.de innerlijke beleving van de godsdienst,
juist in deze tijd, nu de vervlakking
allerwegen terrein wint en dikwijls de
door moeizame arbeid verkregen resul
_taten vruchteloos maakt. In de woorden,
die boven het altaar van de St. There
siakerk te lezen staan: ,,Zie hier het
woonhuis des Heeren", zag hij de moge
lijkheid voor een bloeiend parochieleven
aangewezen.

Dankbaarheid en hulde. 
Een Plechtig Lof, opgedragen door de 
Pater Provinciaal der Assumptionisten 
·met assistentie van de enige priester uit
de parochie, Kapelaan Peynenburg, be
sloot de kerkelijke viering van het pa
rochiejubileum. 
Na het Lof kwamen de parochianen in 
. het parochiehuis "Orion" samen om 
degen�, __ çlie Jn. ��n_h�paalçl� Jµnctie de 
-parochie reeds 25 jaar gediend hadden 
te huldigen. 
Geheel Lennisheuvel was op deze bij
eenkomst vertegenwoordigd. Zelfs de 
oudste parochiane, de 90-jarige Wed. 
Schalkx, had zich met een auto naar 
"Orion" laten rijden om deel te nemen 
aan de herdenkingsplechtigheid. 
Pastoor Tilman, die deze huldigingsbij
eenkomst inleidde, verwelkomde de ere
gasten, Deken Broekman, Pastoor van 
Besouw, de Provinciaal der Assumptio
nisten, de vertegenwoordiger van de 
Provinciaal der Witte Paters, Pastoor 
Kluytmans uit Liempde en de Burge
meester van Boxtel Drs. M. A. M. van 
Helvoort. Hij dankte de Deken voor 
zijn schone predicatie, onder de Hoog
mis gehouden, herinnerde dankbaar aan 
de financiële hulp, die de Lennisheuvel
se parochie bij de oprichting en ook nog 
gedurende de 25 jaren van haar bestaan 
had mogen ontvangen, en bracht voor 
zover het de medewerking van het ge
meentebestuur betrof, dank aan de Bur-

* Drie Boxtelse zieken hebben dit jaar
de K.A.B.-bedevaart naar Lourdes mo
gen meemaken. Vol enthousiasme over
de plechtigheden in dit Franse genade
oord en vol lof over de organisatie van
de reis, zijn ze weer teruggekeerd in
Boxtel, waar hun gevoelens van dank
baarheid uitgaan naar allen, die op eni
gerlei wijze de reis hebben mogelijk ge
maakt, én naar de Boxtelse brancardier
]. v. Hal, die de ongemakken tot een
minimum heeft beperkt. * Op de Roond
zijn intussen de fundamenten • voor de
St. Anna-kapel gelegd, zodat men de
ambachtsschoolleerlingen op gezette tij
den bezig kan zien aan het verder op
trekken van het gebouwtje. Het komt
te staan op de plaats, waar de weg van
uit Boxtel zich in drie landwegen splitst
dus dáár waar de levensader van d�
Roond het sterkst klopt. * De direc
teur van de R.K. H.B.S. alhier, kreeg j.l.
Woensdag een ongewenst modetintje op
z'n costuum. Om duidelijker te zijn het
volgende verhaal: Toen een paar schil
ders Woensdagmiddag in de Station
straat langs het paard van v. Gend &
Loos reden, maakte dit waarschijnlijk een
of _andere onverwachte beweging, want
schilder v. d. Brand schrok zo, dat hij
kwam te vallen. Bij die val slingerde een
pot gele verf de lucht in om een moment
later terecht te komen op de juist pas
serende directeur. De gevolgen waren
zo "kleurrijk", dat het slachtoffer er nu
nog over peinst of hij een poging tot
reiniging zal wagen of het costuum maar
geheel geel zal verven ...... * Het leven 
gaat intussen weer z'n gangetje en daar
om· willen de bewoners van de v. Salm
straat de "Baan" ook eens in de krant. 
Omdat deze zo lang opgebroken blijft 
liggen, zeggen ze. )t- Met de bromfiet
sers is het ook niet navenant. Zij dienen 

gemeester voor de behartiging der Len
nisheuvelse belanRen. 
Vervolgens wees Pastoor Tilman op de 
grote verdiensten van Pastoor Manders, 
die hij heel bijzonder verwelkomde als 
de pastoor-stichter van de parochie. Of
schoon deze zich als zódanig door zijn 
vertrek naar elders had willen onttrek
ken aan de viering van het zilveren pa
rochiejubileum, meende Pastoor Tilman, 
dat alles wat hij gedaan had als herder 
van de St. Theresiaparochie nog wel 
eens extra gememoreerd mocht worden, 
ten overstaan van de parochianen, die 
hem als een ere-gast in hun midden had
den en hem gaarne hun dankbaarheid 
wilden tonen. 
Daarna kwam de huldiging der jubila
rissen aan de orde: De beide nog in 
leven zijnde eerste kerkmeesters Adr. 
Peynenburg Jac.zn. en Mar. �eynenburg 
Corn.zn. werd een diploma· uitgereikt, 
terwijl ook aan de heren A. • en J. Maas 
voor hun 25-jarig lidmaatschap van het 
Kerkkoor een door de St. Gregorius 
Vereniging beschikbaar gesteld diploma 
werd uitgereikt. Namens het Kerkbe
stuur werd hun een cadeau aangeboden. 
Na deze huldiging sprak de Burgemees
ter de Lennisheuvelse parochianen toe 
en wenste hen geluk met het feit, dat zij 
er tot nog toe in geslaagd waren Len
nisheuvel tegen vreemde wereldse in
vloeden te beschermen. Pastoor Man
ders, met wie hij zo dikwijls de belan
gen van de St. Theresiaparochie te be
spreken had gekregen, wilde hij bij die 
gelegenheid ook nog eens allerharteBjkst 
-dàriken voor diens goedheid ten opzich
te van de parochie, en huldigen voor de
wijze waarop hij deze 24 jaar lang be
stuurd had. Wijzende op de verschillen
de goede families als waardevolle ker
nen van het volk, sprak de Burgemees
ter de overtuiging uit, dat Pastoor Til
man zijn werk als tweede herder der
parochie, daarop zegenrijk verder zou
kunnen uitbouwen.
Met deze toekomstgedachte werd het in
vele opzichten rijke verleden aan de tijd,
die voortgaat, prijs gegeven . om zich te
stellen tegenover de jaren, die Lennis
heuvel als God het belieft nog te gebrui
ken krijgt om tot volledige wasdom te
komen. De feestvreugde om het 25-jarig
bestaan duurde echter 'nog even voort,
na de sluiting van deze middagbij
eenkomst, waarop ook de benoeming
van de heren J. W. Maas en H. Ver
stappen tot kerkmeester werd bekend -
gemaakt.
's Avonds bijv. raakte het landelijke Len
nisheuvel vol van de muziek en de zang,
van Fanfare St. Arnoldus en het Koor
van de heer Maas. Het werd een be
scheiden maar alleszins gezellig paro
chiefeest, geheel naar het karakter van
parochie en parochianen. Het duurde
voort tot het sterrenbeeld "Orion" aan
de avondhemel voor de feestvierende
Lennisheuvelsen het teken werd· om de
omgeving van parochiehuis ;,Orlon" • éie •
vertrouwde stilte van alle dag terug te
geven en zelf huiswaarts te keren.
Ook wij gingen terug. Terug door de
stille avond van deze stralende herden
kingsdag. Terug door de vredige velden
met hun wonderlijke namen. Toen we
langs het Kapeleindje kwamen moesten
we denken aan het verhaal dat ons ver
teld was als zou er op die plaats eens,
vele jaren geleden, een kapel gestaan
hebben, waarvan Fried van Gestel de
fundamenten nog had opgegraven. En
gaande langs de "Draaibeumkesweien"
moesten we door dat verhaal denken aan
de Voorzienigheid, die, de jaren door,
aan zijn mensen het verlangen naar een
eigen woning in Lennisheuvel had ken
baar gemaakt. Die woning was er geko
men. We konden het torentje nog boven
de bomen zien uitpieken als het stille,
verheven bewijs, dat ook voor de ko
mende jaren gerekend mocht worden op
het goede samenleven van God en de
mensen.

er rekening mee te houden, dat 't verbo
den is iemand "op sleeptouw" te nemen
of als gangmakers voor fietsers te fun
geren. Dus voortaan geen hulp meer
aan fietsers, die de snelheid van een
bromfiets niet kunnen evenaren, want
daar komen brokken van.·* 'n Roman
tischer bericht: Het aloude kasteel van
Stapelen, waarop Boxtel - ondanks alle
mogelijke architectonische bezwaren -
zeer trots is, l5rijgt een ophaalbrug. Niet
dat de Paters Assumptionisten Uw be
zoek vrezen, verre van dat, doch omdat
het mooier zal zijn. �een, de brug zal
voor U onmiddellijk worden neergelaten
en de Paters zullen U even hartelijk
als voorheen verwelkomen. * Met het
uitlenen van de boeken der Boxtelse
R.K. Openbare Uitleenbibliotheek is niet
precies álles in orde. Het is nl. gebleken,
dat men de boeken soms aan derden
ter lezing geeft, met het bezwaarlijke
gevolg, dat de abonné's te lang op de
gewenste boeken moeten wachten. Met
een beetje welwillendheid is ook dit
euvel te verhelpen. )1.. Deze week doen
twee kleine kindervrienden hun intrede
in de kolommen van ons blad. Het zijn
Bim en Bam, wier avonturen we nu en
dan eens aan onze kleinere lezers zullen
voorzetten. De beertjes zullen hun best
doen de belangstelling van hun mensen
vriendjes gaande te houden.

Zondagsdienst der Artsen 

uit■luitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 8 JULI 

Dokter v. Groeningen 

Stationstraat 3 O Tal. 484 

Plaatselijk Nieuws 
INZAMELINCSCAMPAGNE 
RODE KRUIS. 
Hoewel nog niet alle afrekeningen bin
nen zijn, kan toch een prachtig voorlo
pig resultaat gemeld worden. 
In Boxtel en Liempde is samen een be
drag binnengekomen van f 4157,69. 
De huis aan huis-collecte 

bracht op 
Aan bijzondere giften 

kwam binnen 
Inzameling op de bedrijven 

van werknemers door over-
werk, vermeerderd met gif-

f 1727,68 
f 1102,50 

ten van werkgevers f 1327,51 
Totaal f 4157,69 

FATIMA-KAPEL. 
Verantwoording binnengekomen giften: 
Vorig saldo f 418,09 
30/6 �ekeBjkse bijdrage " 24,87 
1 /7 Dank aan Maria voor 

voorspoedige geboorte 3,50 
1 /7 N.N. Kasteellaan 2,50 

N.N. 0,45 
Vrijwillige bijdrage 2,95 
Opbrengst voetbalwedstr. ,, 11,-
N.N. Jan v. Brabantstr. 2,50 
Opbrengst fotoverkoop 4,20 

f 470,06 

GESLAAGD. 
Aan de Academie voor Beeldende en 
Bouwende Kunsten der R.K. Leergangen 
te Tilburg slaagde voor het aldaar ge
houden examen de heer C. P. v. Alphen 
als Architect Vb. 
Op een te Tilburg gehouden examen 
slaagden onze plaatsgenoten Paul Hen
driks en Ant. Juriëns voor het Middel
baar Textiel-diplomà. 
Dezer dagen slaagde voor Lerares N. A., 
onze plaatsgenote Mej. Anny v. d. Laar. 
Zij genoot haar opleiding bij de Eerw. 
Zusters van J. M. J., Mariënoord te 
's Bosch. 

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 
Onder de bijzondere belangstelling van 
Boxtel's ingezetenen werd Maandag j.l. 
het gouden huweHjksfeest gevierd van 
Adriaan van de Weide en Geerdina van 
Deursen, het paar dat in 1901 als eerste 
het "Ja, ik wil" door de nieuwe kerk van 
de H. Hartparochie liet klinken. Van
zelfsprekend werd dit feit voor de 

twaalf kinderen en veertig kleinkinderen 
aanleiding om de oudjes eens heel extra 
in de bloempjes te zetten. De buren 
hielpen daaraan ijverig mee, zoals o.a. 
bleek uit de mooie versiering, die was 
aangebracht aan het ouderlijk huis, van
waar 's morgens een lange stoet auto's 
omgeven door bruidjes vertrok naar de 
H. Hartkerk. Daar werd door de Hoog
Eerw. Heer Deken L Broekman, met
assistentie van Kapelaan Van Gorp en
Pater Theodoor, Beyer, Ass., een Plech
tige H. Mis van dankbaarheid opge
dragen.
Op de receptie bleek eerst goed hoeve
Jen meeleefden met het gouden paar,
want aan de stroom felicitaties kwam
bijna geen einde. Een vertegenwoordiging
van de buurt sloot tenslotte de rij en
bood benevens de hartelijkste gelukwen
sen 'n practisch cadeau aan, waaruit bleek
dat de bewoners van de Julianastraat
buurman en buurvrouw v. d. Weide
nog lang in hun midden wilden hebben.
Nadat harmonieën en koren 's avonds
hun jubeltonen door de Julianastraat
hadden laten klinken als een "proficiat"
van de gehele Boxtelse bevolking, werd
het feest door de enorme familie op in
tieme en gezellige wijze voortgezet. Een
prachtig feest, dat het gouden paar naar
we !ropen, nog vele jaren zal heugen!
K.A.J.-SUCCESSEN IN SCHIJNDEL. 
Afdeling behaalde 2e prijs. 
Met vliegend vaandel en slaande trom 
- zoals nu eens met recht gezegd kon
worden - trokken de Boxtelse Kajotters 
Zondag j.L naar het K.A.J-Landjuweel 
te Schijndel om er in de muziek-, toneel
en sportwedstrijden mee te dingen naar 
de vele fraaie prijzen. 
Dat Boxtel een goed figuur sloeg moge 
blijken uit de beker, die men als 2e 
prijs voor activiteit en prestaties in de 
wacht sleepte. 
Ook in de afzonderlijke toumooien 
werden goede resultaten behaald: 1 e 
prijs afdelingszang; 3e prijs tambour
corps; te prijs bazuintournooi P. v. 
Oers; 1 e prijs marstournooi M. Snij
ders; 2e prijs tambour-maître J. Elissen; 
2e prijs vocaal solistentoumooi J. Mi
chielsen; 2e prijs hoogspringen H. Ver
heijden; 3e prijs verspringen M. v. Rijt; 
3e prijs estafette-ploeg 4 x 100 meter; 
4e prijs voor orkest; 4e prijs voor decla
matie A. Schellekens; 4e en 5 e prijs 
voor marstrommen resp. voor L. v. Trigt 
en P. de Keyzer. 

-o-

Het Boxtelse K.A.].tambourcorps neemt 
Zondag 15 Juli deel aan een marstour
nooi in Nijmegen. We wensen de leden 
van deze kranige drum-band veel 
succes! 

Huismuziek 
Er zijn nog maar wem1g gezinnen waar 
aan huismuziek gedaan wordt. Toch 
stijgt dit getal, en wel als gezonde reac
tie op deze eeuw vjln vervlakking. 
Er vormt zich weer een kern van men
sen, die de huismuziek, doelbewu�t gaan 
beoefenen'. 
Het Nederlandse volk is van nature 
huiselijk en heeft daardoor interesse voor 
alles wat bijdraagt tot een gezellige hui
selijke sfeer. 
Huismuziek nu, is de muziek die thuis 
beoefend wordt, en daarom zo goed 
past bij onze volksaard. 
De wiege-, speel- en dansliedjes vallen 
hier al onder. 
In 't heel jonge gezin dragen de ouders, 
door deze' intieme eenvoudige muziek 

• uiting, al het eerste muzikale steentje bij
voor de beoefening van huismuziek.
Het sussende "Slaap kindje slaap" en 't
rhythmische "hop paardje hop" hebben
opmerkelijk gauw de belangstelling van
't kleine kind. Onbewust nog geniet het
van deze allerinnigste huismuziek.
De zang van de ouders groeit van liever
lede uit tot zang van ouders en kin
deren.
Vanzelfsprekend horen we de liedjes die
Vader en Moeder zich uit hun jeugd nog
herinneren, maar ook 't nieuwe reper
toire dat hun · kinderen uit de school
meebrengen heeft de huiselijke belang-
stelling.
Zo zijn er veel frisse, eenvoudige Ca
nons geleerd, die werkelijk uitstekend
materiaal vormen voor een klein huis
kamerkoor.
Vanzelfsprekend gaan onze gedachten
nu verder naar instrumentale begelei
ding.
Het huisinstrument bij uitstek is wel de
piano. Zij leent zich welhaast voor iedere
begeleiding, zowel van zang, als andere
instrumenten en heeft bovendien ook
een zelfstandige waarde.
Veel gezinnen zijn ofwel door te kleine
behuizing ofwel door de dure tijd, niet
in staat 'n piano aan te schaffen en, wat
hieraan vast zit, deze doelmatig te leren
gebruiken.
Een buitengewoon verrassend instru
ment, voor ieder te bereiken is de bam-
boe-fluit.
Zij kan door de huisgenoten met weinig
middelen en zonder al te grote inspan
ning zelf gemaakt worden.
Dit dient echter gedaan te worden on
der deskundige leiding.
U moet zich hiervoor eens in verbinding
stellen met het volgende adres: Mevrouw
J. van Einsbergen-van der Kolk, Kruis
bessenstraat 37, 's-Gravenhage.
Zij behoort tot 't Secretariaat van de
Gehrels Vereniging.
Deze vereniging is er speciaal op uit, de
huismuziek ook in haar eenvoudigste
vorm, weer tot U te brengen. Haar op
richter is de Heer Gehrels. Op zijn ini
tiatief zijn . vele volksmuziekscholen tot
stand gekomen.
Persoonlijk volgde ik vorig jaar een zo- •
mercursus van 14 dagen onder diens
leiding, waar ik buitengewoon enthou
siast van terug kwam, en ik kennis heb
kunnen mak�n met de meest verschillen
de uitingen van huismuziek.
Ik zou ook in mijn huis gelegenheid open
willen stellen om zo'n bamboe-fluit-cur-

sus te laten geven. Hiervoor moet dan 
vanzelfsprekend eerst van uw kant, 't 
enthousiasme komen. U kunt er zich via 
't adres van deze krant, eens over uiten . 
Misschien ook is er een muziekleraar in 
uw omgeving, die er zich voor • in wil 
spannen. Op veel plaatsen vinden we 
langzamerhand interesse in de richting 
van de huismuziek, 90k bij beroeps mu
ziekleraren. 
Jeugdorganisaties zijn er eveneens meer
malen voor te vinden, en vooral nu er 
steeds meer inzicht komt, dat het gezin 
in 't jeugdwerk eigenlijk de drijfveer be
hoort te zijn. De ideeën van de Ouders 
zijn hierin van 't allergrootste belang. 
De instrumenten uit harmonie en fan
fare corps, kunnen ook bijdragen tot 
huismuziek. 
Niet alle lenen zich voor begeleiding 
bij zang. Toch kunnen de huisvaders 
met hun zoons kleine Aria's vormen of 
op hun instrument thema's en fragmen
ten uit bekende meesterstukken ten ge
hore brengen. Zo vormt zich het muzi
kaal !(ehoor der huisgenoten en zullen 
zij bij 'n optreden van harmonie ::>f fan
fare, des te meer profiteren en genieten. 
Wat· te zeggen van trek-harmonica en 
mondorgel. 
Beroeps-musici tellen deze instrumenten 
weinig. 
Het is echter ontegenzeggelijk waar, dat 
er ongelofelijke prestaties mee bereikt 
worden, door meest ongeschoolde spe
lers, en dat ze zeker bij kunnen dragen 
tot de huismuziek. 
Ik heb eens op 'n zomeravond aan 'n 

l Muziek beluiste:ç_en !. . en beleven. 
..--..,.,--� 

r.iam gestaan in een arme volksbuurt, 
waar de straat als 't ware huiskamer was. 
'n Jonge arbeider zat op de stoep, en 
rondom hem stonden luisterende ouders 
en kinderen. Hij bespeelde z'n mond
orgel, en dat met 'n innigheid en muzi
kaliteit die werkelijk ontroerde. Met al 
die mensen, heb ik ademloos stil geluis
terd en genoten. 
'n Samenspel van piano, viool en violon
cel blijft 'n ideale combinatie van huis
muziek, en biedt door de aard van de 
instrumenten de grootste mogelijkheden. 
Het vraagt daarentegen ook meer studie 
en inspanning, en voor de aanschaf 'n 
çlikkere beurs. 

DE GROTE VOORDELEN 
VAN HUISMUZIEK.· 

Het beoefenen van huismuziek heeft op 
de karaktervorming van 't kind een op
bouwende invloed. 
De huismuziek vraagt inspanning, over
gave en gemeenschapszin. 
Zelfs de eenvoudigste Canons en lied
jes, dienen ingestudeerd te worden, ieder 
heeft er het zijne toe bij te dragen om 
tot 'n goed geheel te komen, en moet 
zich willen onderwerpen aan de leiding 
hierbij. 
Uiteraard ligt die in 't jonge gezin bij 
Vader of Moeder. 
De ouders zullen echter graag, uit de 
opgroeiende kinderen de nieuwe aan-

COLLECTE "DE ZONNEBLOEM". 
A.s. Zaterdag en Zondag zal in onze
plaats gecollecteerd worden voor 't
werkcentrum van de Zonnebloem, dat
zeer nauw verbonden is met JLDe Zon
nebloem", het radioziekenbezoek van
de K.R.O.
De baten van deze collecte, die over 't 
gehele land gehouden wordt, komen ten 
goede aan de zieken in sanatoria, rust
huizen en ziekenhuizen. Wij vertrouwen 
er dus op, dat U mee helpt dit werke
lijk mooie en goede doel te bereiken. 

ZOMER-INSPECTIE N.R.S. 
Fok- en Controle Ver. ,,Ons Belang". 
Bij de laatstgehouden Stamboekkeuring 
werden door de heer Gooskens de vol
gende stieren ingeschreven en gebrand 
met S: Corrie II van M. Peijnenburg, 
Roosje III van W. Peijnenburg; Frieda I 
van P. Heijmans, Toosje I van W. van 
Alphen; Bertha van Chr. J. v. d. Meij
den en Lena van Jos Maas. 
Met de letter R werden gebrand de die
ren: Sisca en Grarda v_an J. Schoenma
kers (f ongeren); Henny en Cor van J.
v. d. Heijden; Marietje en Nelly van
Johan van Kasteren; Jo IV van Th.
Swinkels en Tiena van M. van Hal. 
De stier Anneke's Frits van A. P. Peij
nenburg werd voorlopig ingeschreven, 
met de waardeletter b. 
Van de fokvereniging "De Vooruit
gang" werden ingeschreven: Gretha van 
E. v. d. Linden; Mientje van C. J.
Schellekens, Fientje van H. van Hou
tum; Alie en Catho I van J. Megens;
Rozalina van Th. B. Geven; Aaltje II
van P. v. d. Ven; Geertje van H. v. d.
Braak en Alie van G. v. d. Bruggen.
Leden, die dieren willen opgeven voor 
de Najaars Inspectie, moeten dit vóór 
15 Augustus doen bij hun Secretaris. 
Dieren waarvan zulks niet gebeurt wor
den •in het vervolg niet gekeurd. 

DIOCESANE K.J.M.V.-SPORTDAC 
IN BOXTEL. 
Naar we vernemen heeft het Diocesane 
Bestuur van de Kath. Jonge Midden
stands Vereniging de afdeling Boxtel op
gedragen op Zondag 15 Juli een Dioce
sane Sportdag te organiseren. Er kan 
reeds worden medegedeeld, dat de wed
strijden zullen worden gehouden op het 
O.D.C.-terrein. Verdere bijzonderheden
worden volgende week gepubliceerd.

voerders, zien komen, hen aanmoedigen, 
en met hetzelfde enthousiasme mee blij
ven musiceren. 
De huismuziek schept 'n onderlinge 
band, die lang nadat de kinderen zijn 
uitgevlogen haar hechtheid behoudt, en 
waar ook het nieuwe geslacht z'n voor
deel bij heeft. 
En dit wel in 't bijzonder wanneer de 
uitvliegende,, 'n eveneens muzikale -_of 
mmiek-liefhebbende partij heeft . ge
vonden. 
De huismuziek kan voor de kinderen 
in hun opgroeiende jaren een steun be
tekenen, waar geen jeugdorganisatie 
mee kan wedijveren. Het zich dikwijls 
terugtrekkende kind hervindt zich in zijn 
instrument, en het moet voor de ouders 
een grote voldoening zijn, het schijnbaar 
voor hen vervreemde kind, bij zich te 
weten: door de muziek waarin zij het 
voorgingen. 
De huismuziek is voor de ouders zelf 'n 
voortdurende bron van geluk. Immers 
vindt niet iedere ouder 'n kleine huis
uitvoering van zijn kinderen niet ver 
uit gaan boven welke radio-ster ook. 
In het musicerend· gezin heerst een ge
zonde sfeer en er is plaats voor zang, 
muziek en dans. 't Groeit ver uit boven 
de sensationele amusementen van deze 
tijd. Welke steun kunnen nu de ouders 
vinden, in hun pogen de huismuziek zo 
goed mogelijk tot z'n recht te doen 
komen? 
Helaas is er op dit gebied nog niet veel 
steun te vinden, omdat er vele oorzaken 
zijn die deze allermooiste muziekuiting 
in de verdrukking hebben gebracht. 
De openbare concerten nemen steeds 
grotere plaats in. 
De radio-uitzendingen worden dikwijls 
zo ondeskundig gehanteerd, dat alle mu
zikaliteit bij de luisteraars er aan ten 
gronde gaat. Men hoort vaak niet eens 
meer dat de radio speelt. 
Hierdoor gaat 'n prachtig • hulpm1dd�I 
voor de muzikale ontwikkelini van de 
huisgenoten 'n 0,0 waarde krijgen. 
Helaas biedt de radio echter ook nog 
te weinig uitzendingen, die de huismu
ziek beoefenaars ten goede komen, ook 
zij is 't meest georiënteerd op· concert 
en grote uitvoeringen. 
De jeugdorganisaties ontbreekt het 
evenals veel scholen, aan deskundigen 
op gebied van huismuziek. Er is hier 
echter de laatste jaren 'n zoeken en 
tasten naar verbetering. 
Uiteindelijk zoudt U zich het beste kun
nen wenden tot onze meest bekende, en 
door de Staat gesubsidieërde volksmu
ziekscholen. 
In het Zuiden van ons land doet de 
Ward-methode de meeste opgang, en 
brengt verrassende resultaten. 
In het Noorden, zijn het de Gehrels
instituten, waarvan ik uit eig_en ervaring 
kan zeggen, dat ze stimulerend werken. 
Voor de laatste gaf ik U 't verbindings
adres. Hun tijdschriftje is: De Pyramide. -
Administratie-adres: Kleiweg 157, Rot
terdam N. 
De R.K. Volksmuziekschool te Boxtel 
(Dir. C. Suys, Dufourstraat 2) kan U 
alle Ward-inlichtingen verschaffen. -

THEO POTJES, -. 
Professeur agrégé du Jury International 

des Etudes musicales. 
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Kerkconcert"De Lof stem" 
In het kleine, doch zeef fraai klinkende 
kerkje van de Ned. Herv. Kerk hier ter

plaatse werd verleden week Woensdag
avond door het Chr. Zang- en Kerk
koor "De Lofstem" onder leiding van 
de Heer Ph. Meulbroek en met mede
werking van enkele solisten een Kerk
concert gegeven, dat vele belangstellen
den trok. 
't Programma was eenvoudig, doch zeer 
goed verzorgd ; de stemming van diri
gent, koorleden en andere medewerken
den zeer enthousiast. En met recht I Hoe 
moeilijk het is met beperkte middelen 
- een zeer kleine ruimte voor de koor
leden en een harmonium ter vervanging 
van het kerkorgel - tot een zó goed 
resultaat te komen, zullen alleen de  
ware muziekliefhebbers kunnen begrij
pen. De l iederen van Praetorius, Schiitz 
en Bach, door het koor gezongen, ge
tuigden van ernstige studie en krachtige 
leiding. 
Buitengewoon fraai en zeer zuiver klonk 
het tere "Er is een twijgje" van M. 
Praetorius, à capella gezongen. De
vioolsolist, de  Heer J. Plinsinga, één der
leden van het Brab. Orkest, heeft door 
zijn vertolking van drie sonates, n.l. die 
van Corelli, Locatelli en de Fesch, laten 
,horen een zeer muzikaal mens te zijn. 
Een mooie, heldere toon en een forse 
streek, zoals de zijne, beloven veel voor 
de toekomst. 

stralend in Bach's Lied : Jesus unser 
Trost und Leben (het Halleluja f.f. !) 
De Heer Ragei gaf korte en duidelijke 
toelichtingen op het gebodene. In alle 
opzichten was het een muzikale avond 
in de ware zin des woords. 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,BOXTEL". 
Eerste prijs in Rhode-tournooi. 
Boxtel 1 slaagde er Zondag j . l .  in, met 
een verdienstelijke 4- 1 zege op het 
Veghelse Blauw Geel, beslag te leggen 
op de eerste prijs in het voetbaltournooi 
van de vereniging "Rhode". 

de gewonnen, nieuwe shirts om de 
schouders - de bal weer aan het rollen 
brengen in het nieuwe seizoen, waar
voor in de komende weken echter ook 
terdege geoefend zal moeten worden 
onder leiding van trainer Blätter, die 
rekent op de volle medewerking van zijn 
pupillen. 
Boxtel 2 naar Oirschot. 
Terwijl de spelers van het eerste elftal 
het seizoen reeds besloten hebben, zal 
het tweede elftal de voetbalschoenen 
nog eens van de wilgen halen om a.s .  
Zondag de tweede tournooiweclstrijcl in 
Oirschot te spelen. We verwachten ook 
van de reserves een bevredigend resul
taat. 
OM DE MOLENWIJK PRIJS. 
Op 26 Augustus organiseert O.D.C. een 
groot tournooi, genaamd : ,,Om de Mo
lenwijkprijs", welke prijs zal bestaan uit 
een zilveren "Molen". 
Behalve drie prominente 2e klassers zal 
ook O.D.C. deelnemen. 
Op een en ander komen wij t .z .t. uitvoe
riger terug. 
SCHAAKCLUB E.B.S. 
Op 4 Jul i speelde de Eerste Boxtelse 
Schaakclub in Oisterwijk een vriend
schappelijke wedstrijd tegen het tiental 
van de Oisterwijkse schaakvereniging 
,,Edele Brabant". 

Notaris P. Mertens 
TE BOXTEL 

zal aldaar voor de Heer H. 
J. Verhagen in het Hotel
Bekkers, ·stationsplein, voor
TOEWIJZING op DINSDAG
lO JULI 1951  nam. 5 uur :

PUBLIEK VERKOPEN : 
Twee huizen met erf en tuin 
te Boxtel, v. Leeuwenstraat 
nrs. 41 en 43, kadaster sectie 
F nrs. 3228 en 3229, samen 
groot 3 .35 aren, in een koop. 
Te zamen verhuurd voor 
f 4,50 per week. 
Ingezet op f 2000, - . 
De huur is voor rekening van 
koper vanaf de eerste dag der 
week volgend op de betaaldag 
der koopsom. 
Betaling koopsom uiterlijk op 
10 October 195 1 .  
Lasten voor koper vanaf 
Januari 1 95 1  

AFWEZIG 

C. J. Margry
Arts

van Zaterdagavond 7 Juli 
tot 23 Juli. 

Waarneming : 
A ,  I -1  d r. v. Groeningen 

EEN ZELDZAAMHEID �
in kwaliteit en prijs 
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Bijzonder fraai salonslel : royale 
3-zitsbank en 2 fauteuils met
moderne rieten zijkanten. bekleed
met prima terra velours.
Bijpassende salontafel. Alles met
fraai steekwerk versierd

Hel geheel compleet 395 
voor slechts . , . . • • 

De sopraan-soliste, Mevr. Corver, was 
aanvankelijk wat nerveus, hetgeen het 
samenspel (de oorspr. obligaat hobo-par
tij werd door de violist gespeeld) enigs
zins belemmerde. Een Aria van Bach als 
"Seufzer, Tränen, Kummer, Not" stelt 
zeer zware eisen aan de soliste. Over 
het algemeen werd het echter goed ge
zongen. Haar liederen van Frank en 
Schubert 'ivaren zeer mooi, vooral van 
sfeer. 

Ofschoon de uitslag dit niet doet ver
moeden, heeft Boxtel toch een zware 
strijd moeten leveren om het geestdriftig 
spelende Illauw Geel op de knieën te 
brengen. Tempo en techniek waren ech
ter waarden, die Veghel niet in voldoen
de mate bezat, zodat het enthousiasme 
op een gegeven moment wel tekort 
moest schieten in de strijd met de ge
vaarlijker spelende roodwitters. Dat (bij 
een 2-1 ruststand in het voordeel van 
Boxtel) het pleit niet direct ná de rust 
beslecht we,rd, heeft Blauw Geel onge
twijfeld aan Vrouwe Fortuna te danken, 
want het Boxtelse offensief was toen zo 
hevig, dat het spel der Veghelsen nog 
slechts geïnspireerd kon worden door 
de moed der wanhoop. Het was echter 
uitstel van executie, want na een korte 
en heel even een gevaarlijke opleving 
van Blauw Geel zakte deze sportieve 
ploeg een kwartier voor het einde als 
een kaartenhuis in elkaar. Tweemaal 
trof middenvoor v. d .  Laak (die de hat
trick verrichtte) nog de roos, zodat men 
met een 4-1  zege bezit nam van de 
eerste prijs in dit tournooi, waarmee 
Boxtel het voetbalseizoen 1 950- 1 95 1  op 
eervolle wijze besloten heeft. Eervol te
meer, omdat de wedstrijd op een zeer 
behoorlijk peil stond en voor de elftal
commissie ongehvijfeld nieuwe gezichts
punten opleverde.Zonder overdrijving 
kan zelfs gezegd worden, dat deze laat
ste wedstrijd een belofte inhoudt voor 
de dag waarop de roodwitters - met 

Het resultaat van deze ontmoeting was 
een onverwacht succes voor het herbo
ren E.B.S. : slechts één partij verloren, 
drie remises en zes overwinningen 1 
Einduitslag 7½-2½ voor de Boxtel
sen ! Hieronder volgt de gedetailleer
de uitslag van de gespeelde partijen. 
E.B.E. had aan de oneven borden wit. 

I ' p  dr. Kluij tmans 't Is weer . . . .
Q ,  Z dr. Wentholt  

Edele Brabant E.B.S.  
A. v. Loon-P. Clemcns 0-1

½-½ 
0-1
0- 1 

½-½ 
½-½ 

0-1

Met Uw pij n l ij ke voeten I n  d e n  O O i e V a  a r
H. v: Heumen-Or. P. G. Fohr
H. v. cl. Berg-\V. v. I-lcttema
C. v. cl. Berg-J. A. v. d. Waals
F. Verhoeven- M .  J .  Salomé

NAAR 

Jo v. Gr insven-v . Summeren 
MARKT 15 

De mezzo-sopraan Anny d e  Winter-Kan 
heeft een stem, buitengewoon geschikt 
voor een kerk : zeer krachtig, doch ner
gens scherp. Ontroerend in "Sei nur 
·still" van Frank (uiterst pianissimo) en

F. Peelen-J. Verhuist
Th . Paans-A. v. cl. J-leyden
J. de Kroon-R. Pechtold
M. Scholze-P. Mertens
L. den Hartog-A. v. d. Laar

1 -0
0-1
0-1 

Medisch Gedipl. Voelverzorgster 
Ook aan huis te ontbieden 

Vergadering 

Sectie Zuivel 

Voor de belangstelling ti j -
dens de ziekte en de deel-
neming bij het overlijden 
van onze geliefde Vader 

HUBERT DRIESSEN 
betuigen wij onze hartelij-
ke dank. 

De kinderen Driessen. 

Bij deze betuig ik mijn op-
rechte dank voor de hulp 
bij het droevige ongeval 
van mijn dierbare echtge-
noot geboden, alsmede 
voor het innige medeleven 
en de troostende 
stelling bi j  het 

belang-
overlijden 

en de begrafenis betoond. 
Wed. H. J. M. v. Kilsdonk

v. Leeuwenstr. Boxtel

Te koop gevraagd : slachtkip-
pen f 1 ,45 per kg. Worden 
thuis afgehaald. Op te geven 
bi j  Meulengraaf "Dommelse 
Barrier", tel. 289, of bij Van 
·de  Ven, Kromstraat 75, Tel.
436, Valkenswaard. 

C. ESHUIS

Leen hoflaan 6 

B O X T E L

ALLE VERZEKERINGEN 

H.H. Landbouwers 

Isolatoren 13 et. p. st. 
·Compleet met spijker en leertje.
Kippen•, Kuiken• en Vogel•
gaas, nog voor oude prijs.
Spiekers 
merk Ooievaa r  f 9.So

Alle onderdelen voor
Landbouwmachines

H.  H a z e n b e r g  
Eindbovenseweg 43, Boxtel 

Bri l len ! 
Van Maaren 

N iet duurder 

Wèl secuurder 

Betere afwerking 

èn grotere keuze 

Wij komen gaarne met 
onze grote collectie 
MONTUREN bij U aan 
huis zonder enige prijs
verhoging. 
WEEST VERSTANDIG. 
Maakt het U gemakke
lijk en zendt ons brief
kaart om te komen. 
Velen deden het reeds ! 
Leverancier van a l l e  Ziekenfondsen 
Kortingen worden d i rect afgetrokken 

VAN MAAREN 

BRILLENSPECIALIST 
Vughterstraat 25, OEN BOSCH 

"" w ,, 

Gevraagd in gezin met :l Dagelijks verkrijgbaar verse Een toom beste biggen D .L. 
schoolgaande kinderen net aardbeien, frambozen en bes- bij W. van Nieuwburg, Lan
R.K meisje voor dag en nacht. sen. J. van Riel, Bosscheweg 1. genberg 1 2 . 

op Zaterdag 7 Juli 's avonds 
half 8 bij Café v. Rooij 

Bespreking agenda. Ver, 
gadering 19 Juli  te Eind, 
hoven o.a. voorlopig verslag, 
plan T.B.C. bestrijding, fo 
nanciële regeling afd. Kl . 

Stationstraat 92. -------- ----
Flinke werkster gevraagd. Net dagmeisje gevraagd, Zon

Te koop : enkele dekrijpe N.L. Hotel Villa Catharina, Bos- dags vrij. Tevens tussenmeter 
zeugjes, gemerkt. G. Melis, schewel? 85. voor Electriciteit gevraagd. 
Roond 12 .  Bevragen Molenstraat 19 .  

Gevraagd een net dagmeisje, 
boven de 18 jaar, in gezin met 
2 kinderen. Bevragen Molen
straat 1 9. 

Te koop een toom biggen. L. 
Klampers, Einclhovenseweg 30. 

Verloren een groene, pluchen 
boodschappentas, tegen bdo
ning terug te bezorgen. Prins 
Henclrikstraat 78. 

Lichtblauw babyschoentje ver
loren. Terug te bezorgen Mo
lenstraat 94. Aan hetzelfde 
adres gevonden Kinclerporte
monnaie. 

Woonhuis te koop in Centrum 
Te koop een zo goed als van Boxtel. Brieven onder nr. 
nieuwe transportfiets. Munsel 70 Molenstraat 1 9. 

Boxtel Vooruit 
Algemene Vergadering 
op Maandag 16 Juli a.s.  om 

8 uur in Hotel Riche. 
28. 

Te koop : toom beste biggen, 
Te koop een prima herenrij- bi j  H.  J. Kraaijvanger, Kiste
wiel, wegens overcompleet. H .  ren B 6a, Liempde. AGENDA : 

Rooth, Breukelsestraat 93.  Te koop bij A. de Rooi,  A 18 ,  
Liempde : een Brabantse 
kachel en een klok en nog 
meer huishoudelijke artikelen. 

1 Opening door de voorzit• 
ter met mededeling aan, 
gaande aftreden v. Bestuur. 

2 Verslag Secretaris. 

Degelijk pension aangeboden 
voor net persoon. Vrije slaap
kamer met huiselijk verl�eer. 
Brieven onder nr. 80 Molen
straat 19. 

Te koop : Een prima zwart 
geëmailleerd kolenfornuis, be
slist zonder gebreken. Te be
vragen M. Peijnenburg, Mo
lenstraat 1 0. 

Verloren vermoedelijk in Baro
niestraat of omgeving, groen
grijze regenbroek en regen
zeiltje. Tegen beloning terug
bezorgen. Breukelsestraat 33 .  Te koop bij A .  Schoenmakers, 

Munsel 25 ,  een toom gemerk
Driftvarkens te koop bij Jan te N.L. -biggen. 
van der Heijcl.en, Knuiste�koe
pel, Boxtel. 

3 Verslag Penningmeester 
4 Bestuursverkie:z;ing. 
5 Rondvraag. 
6 Sluiting. 

Te koop, zo goed als nieuw, 
zwart Heren Costuum m. vest, 
nom1ale maat, prijs 50 gld. Te 
bevragen Molenstraat 19 .  

Een damesfiets werd ergens 
achtergelaten. Gaarne inlich
tingen Molenstraat 1 9. 

Nette loopjongen gevraagd. 
H. Voets, Kruisstraat 2.

TEXTIELDAGSCHOOL 

VAN EGMONDSTRAAT 4 - EINDHOVEN 

Aang ifte leerl i ngen 

tot en met 10  Juli a .s .  voor de 2-jarige Textiel-jongensdag
school welke 28 Augustus a.s. aanvangt. 
Toegelaten worden zij, die 6 klassen ene,- lagere school 
met vrucht doorlopen hebben en 1 September 1 95 1 ,  tenmin
ste 12 jaar en 8 maanden oud zijn. 
Aan goede leerlingen kan een toelage van f 15, - per maand 
verstrekt worden. 
Aangifte dagelijks aan de school. 

TEXTI ELDAGSCHOOLvoorMEISJES 

VAN EGMONDSTRAAT 4 - EINDHOVEN 

Aang ifte van melsjesleerl ingen 
voor de Textieldagschool welke 28  Augustus a.s. aanvangt. 
Toegelaten worden zij, die 6 klassen ener lagere school met 
vrucht doorlopen hebben en 1 September 195 1 tenminste 12 
jaar en 8 maanden oud zijn. 
De leerlingen ontvangen maandelijks een toelage van f 1 5, -
welke uitbetaald wordt door de fabriek waar de leerlinge 
naderhand geplaatst zal worden. 
Aangifte dagelijks aan de school tot en met 10 Juli a.s. 

TEXTIELAVON DSCHOOL 

VAN EGMONDSTRAA T 4 - EINDHOVEN

Aang ifte leerl ingen 
tot en met 25 Juli a . s .  voor de 3 -jarige Tetxtielavondschool, 
welke 4 September a.s. aanva�t. 
Toegelaten worden zij, die 6 klassen ener lagere school met 
vrucht hebben doorlopen en op I September 195 1  16 jaar 
oud zijn. 
Zij die in het bezit zijn van het diploma der Textieldagschool 
worden geplaatst in de 2e klas. 
Aangifte dagelijks aan de school. 

tot en met 10 Juli a.s. voor de 2-jarige Textieljongensschool 

• Dames, kiest voor Uw
Make-Up Artikelen 

Parfumerie M.  J .  v .  d. Broek 
Breukelsestraat 34 - Telefoon 2 20 

lf Speciaalzaak op dit gebied. 

Uitgebreide sortering Franse Parfums en Crême's
• • 

Voor cli reet gevraagd een net 
R.K dagmeisje, wegens ziekte
der tegenwoordige. De gehele
was buitenshuis. Mevr. Schel
lekens-Vekemans, Burgakker
5a, Boxtel.
Te koop : 2 persoons ledikant 
met matras. Ons Doelstraat 7. 

Mandoline te koop bij J.
Veraa, Einclhovenseweg 1 .  

Te koop : 1 kinclerrijwiel 4 
jaar, 1 kinclerrijwiel 9 jaar. 
Verder alle rijwielonderdelen 
tegen inkoopsprijs, alles nieuw. 
Olland B 1 72. 

D r. Hoeks-Verenig i ng 
Algemene Ledenvergadering 

Woensdag 1 1  Juli s 'avonds om 8 uur in "De Akr"
Behandeling aanvragen Kon. Goedkeuring op
de Statuten. Het Bestuur.

BRILLEN Spaar Uw ogen

Koopt Uw bril · bij een V a k o p t i c i ë n

F. P. van La ngen
Stationstraat 62, Tel. 584 

Erkend z i e k  e n  f o n d  s d  e v e r a n c  i e  r voor 
alle ziekenfondsen 

van 

6 

Atelier 

tot 

. -

21 
-

1 

J U L 1 
1 

V A C A N T I E 

PIERRE v. ROSSU M
GLAZENIER BOXTEL 

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

CORSETTEN NAAR MAAT 
Onze coupeuse is MAANDAG 
9 JULI van 9.30 - 12.00 uur 

aanwezig bij Firma J. P. v. d .  Velden , 
Stationstraat 1 1 ,  Bo•tel, Tel. 420

Coraet,Centrale P. Tilanu a. 

N. V. Organon
te Boxtel 

vraagt voor haar afdeling 

verpakking 

ENIGE

NETTE MEISJES 
Aan melden aan de fa briek 

Boseind 2 

Gemeentewaterleid ingbedrijf Boxtel 

WASSEN STOMEN VERVEN 

DEKENS DEKENS
DEKENS

Nog maar 14 dagen 

DEKEN S REINIGEN f 1 ,25
f 2,40
f 3,50
f 1,-

2 DEKENS
3 DEKENS
elke volgende deken 

Uw dekens gereinigd en gekaard
als nieuw terug.

� 

Zwitsersche • ·ASSI 
• Eindhoven, Genneperweg 138, Tel. 2973
• Depot: Boxtel, v. d. Velden, Stationsstr. 1 1
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Bij een gezellig zitje 
hoort een vlot, solied karpetje 
waar U met genoegen naar 
kijkt en gerust durft te ge• 
bruiken. Ons assortime n t  
heeft nog aparte dessins in ... 

AXMINSTER 
170 x 235 cm .............................. 157,50 
MOUSJEK 
165 x 250 cm .............................. 189,50 
120 x 180 cm .............................. 112,50 
REVERSIBLE 
140 x 180 cm .............................. 112,95 

Voor Uw huiskamer in .. . 
AXMINSTER 
225 x 325 cm .............................. 339,50 
200 x 300 cm .............................. 257,50 
HAARVELOURS 
200 x 300 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,50 

.............. ················ 137,50 
BOUCLE 
225 x 325 cm .............................. 117,50 

\X'ONINGINRICHTING 

Een grote sortering 

KEUKENUITZETTEN 
in alle kleuren. 

Pieter v. d. Brandt 

C1 

Baroniestraat 48 - Tel. 369

SPARZEGELS 
10 pCt 

VO O R D E EL 

r .- ·1 
U geniet meer van de zomer-
maanden dank zij Sparzegels. 

! U spaart gratis gulden 
na gulden voor extraatjes! 

r•••••• 
1 -----11 EEN GREEP UIT DE SPAR-VOORDELEN

: 
\··•. GAZEUSE 1 � In diverse 8 \\ . • • Met 4 S maken. 1 1 . � parzegeJs, p. fles 18 1 et 1

1 �-:�® ZOMERMELANGE I 1 r, �· »Het" zom 1 
1 Met 6 S ersnoepje. 

f parzegels, p. 100 g. 30et
: s

�
· .· .. ·. PETIT BEURRE : 

1 
. . Een zeer voord 1 • 1 Met 4 Spar e ig koekje 

1 
zegels, p.I0Og.1 B et 1 

1 � TOILETZEEP 1 
1 � Met 10, 7of4S 1 

1 
Per stuk 50 parzegels. 1 et., 37 et. 2Oet 1 : ZO SPAART U ALTIJD OP ALLES, :

�------- • 1

---------
.

.... 

· � DE SPAR
zelfstandige kruideniers

- •. • •• J ���d:ll!'l#!llliWill1iW-lllll!llm--mlmll--

'N AARDIG SIERAAD 
bij uw Zomertoilet, vindt U bij 
F. P. v. Langen, Stationstraat 62 
Ruime keuze. VOORDELIGE PRIJZEN 

Zojuist weer ontvangen enige 

Victoria-Bromfietsen 
Ook nog voorradig 
Cycle-Master, Solex en Lohmann 

Pieter v. d. Brandt 
Baroniestraat 48, Tel. 369 

'f Bromfietsen te huur. 

De prijswinnaars van deze week zijn: 

1e Prijs waardebon f 25.-
J, Vosters-Molkenboer, Bosscheweg 24, BOXTEL. 
2e Prijs waardebon f 10.-
M. Mosink, Nieuwstraat 50, BOXTEL,
3e Prijs waardebon f 5.-
P. J. v. d. Wiel, v. Leeuwenstraat 26, BOXTEL.
4e 1�e;" Se prijs waardebon f 2. 50 

A. Schoenmakers, Roond 1, BOXTEL.
Mevr. T. Hendriks-de Regt, v. Hugenpothstraat 15, 
C. Timmermans, Maastrichtsestraat 17a, BOXTEL.
H. v. d. Brand, Berg B 64, LIEMPDE.
G. Voets-v. d. Sloot, Zandvliet 54, BOXTEL.

F. J. Witteveen 
MANUFACTUREN, EN CONFECTIEBEDRIJF 

RE:CHTERSTRAAT 18, BOXTEL 

BMI KOMT 1/UJ PIWS / 
De prijswinnaars van deze week zijn : 

1 e Prijs waardebon f 25.-
J. Timmermans, Lennisheuvel 15, BOXTEL. 
2e Prijs waardebon f 10 ...

Zus Schellekens, Burgakker 6, BOXTEL. 
Je Prijs waardebon f 5.-
J. v. d. Braak, Ten Brinkstraat 19, BOXTEL. 
4e 

'�e;" Se prijs waardebon f 2. 50 

C. W. v. d. Velden, Fellenoord 17, BOXTEL. 
A. Bevers, Molenstraat ·47, BOXTEL.
J, Buisse, Prins Hendrikstraat 66, BOXTEL. 
Mej. R. van Dongen, Piet Heinstraat 23, VUGHT. 
A. van Roy, Nieuwstraat 76, BOXTEL. 

--+ . .  w� 
u QOXTEL
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Parelcolliers 

Voornaam 

Pareloorknoppen 

Pare/dasspelden 
Rustig Altijd chique I 

U ziet in onze etalages weer de 

beroemde Perles Paisseau uit Parijs 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Krui5s/raat /0, Tel. 444 Juwelier - Horloger 

'N MOOIE BRIL 
juist passend bij Uw uiterlijk. 

Sterk en niet duur

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Leverancier aan alle ziekenfondsen 

( �i;is-waar ied��e vrouw
1 

op gewacht heeft: 
Ij 

VACANTIE 

K ff 
in alle maten 

0 ers vanaf 5.90

Speciale emigrátie-koffers voorradig bij 
Bovendeert's 
Schoenhandel naast Gemeentehuis 

Voor KAAS en VIS naar VOS 

Mooie blanke zoute vis 
Nieuwe haring, Vers gebakken vis enz. 

--="'1:-"--"'. VOS Stationstraat 44 Tel. 527 

't Is weer ... 

In den Ooievaar 
Stationstraat 43 Telef. 379 

Adverteren ...

doet verkopen !

BROEKENWEEK 
Besteedt uw komende Kinderbijslag nuttig. 

Koopt ditmaal voor vader en grote en 
kleine zoons een broek. 

Wij brengen hierin een zeer grote sortering tegen 
uiterst scherpe prijzen. Ziet onze speciale etalage. 

Tevens op al onze andere Confectie gedurende 
deze broekenweek 200;0 korting. 

Fa. Wed. P. Spierings 
BREUKELSESTRAAT 88 

BESPARING IN DEZE DURE TIJD 1 

1 
Albert Heijn Uw kruiden ie 

• ,,- Dan geeft U veel minder geld voor Uw levensmiddelen-ui 

1 ' en heeft U bovendien de garantie steeds de allerbest 
llti. 

� kwaliteit te ontvangen. 
IJl]· ", riÏtf Neemt een maand de proef. Koopt één maand all 

,!;M,lélcl,!i,ä,,W_,a'\.. kruidenierswaren bij ALBERT HE IJ N. U zult verstel � staan van de vele voordelen, welke ALBERT HE IJ .__s,, U biedt. Voordelen, welke "direct en sprekend" in U 
huishoudgeld tot uiting komen. 

SIAM RIJST 
48ct 

PINDA'S 35ct Droogkokend 500 GRAM Vers gebrand 250 GRAM 
VERMICELLI 22ct A.H. THEE 60ct Franse kwaliteit 250 GRAM 100 GRAM 76-72-68-

MACARONI 22ct ZANDRONDJES 55ct Elleboog .... 250 GRAM Heerlijk koekje 250 GRAM 
MAIZENA 18 et 

ZAANSE KORSTJES 2Sct Prima ...... PER PAK PER PAK .......... 
ROZIJNEN goudgeel BISCUITS .. 

100 GRAM 20ct 200 GRAM ........ 29ct 
PERZIKEN OP SAP 

175ct 
ENGELSE TOFFEE'S 31 et Calilorn. PER BLIK vanaf In handig blikje ....... 

LIMONADE SIROOP 89ct SCHIJFJES DRUPS 25ct PER FLES ... 130-110- 150 GRAM ........ 
GEMBERJAM 79ct VRUCHTEN KOEKJES 29ct Echte Chin. Gember P. POT 100 GRAM ......... 
ORANJE MARMELADE 82ct LEVERPASTEI 39ct PER POT PER BLIK . . . . . . . . . .

Spaart de prachtige plaatjes voor Albert Heijn's Cinderella-album 
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93caSant' s Centcum 

10 Juli: Zeven Broers, Zeven Martelaars. 

HEILIGHEID IS VOOR IEDEREEN 

WEGGELEGD 1 

De martelaren uit de oude tijd hebben 
altijd voor ons onwezenlijke vormen ge
had. We kenden ze slechts in de ver
starde houding van kerkbeelden en pla
ten, onveranderlijk met de smachtende 
ogen hemelwaarts gekeerd in de hand 
houdend het symbool van hun marte
laarschap of hun deugd. Daarbij kwam 
dan nog de manie van hagiographen, om 
de meesten hunner heilig te laten gebo
ren worden, waardoor wij van meet af 
aan de moed opgaven om hen na te 
volgen. In onze dagen van ontledende 
psychologie gaan we stilaan genoeg krij
gen van die cliché-heiligenportretten en 
zijn we blij als er eens een boek van de 
pers komt, dat de heiligen eindelijk aan 
ons toont als mensen van vlees en bloed, 
kinderen van de gevallen Adam, met de 
mankementen, die ons zelf aankleven, 
maar die door voortdurend vechten en 
van zich afbijten de kroon der overwin
ning in de wacht gesleept hebben. Dat 
geeft ons tenminste moed om het ook te 
proberen in de troostvolle wetenschap, 
dat velen onzer er minder beroerd aan 
toe zijn, dan velen hunner en minstens 
evenveel kans hebben om er met 
Gods genade - te komen. Vergeten we 
niet, dat in de oude tijden de mensen 
precies eender waren als wij, met hun 
plannen, vooruitzichten, berekeningen, 
moeilijkheden, liefde, afkeer, behaag
zucht, gemakzucht, eigendunk, behoefte 
aan gezelligheid. Al wie enigszins be
kend is met de oude zeden en gewoon
ten kan zich dat gemakkelijk indenken. 
Martelaar ziin w 1s ook toen niet ,.mar
telaartje spelen" en de geboden Gods 
en die der Kerk naleven, was toen min
stens even vervelend en lastig als nu. 
Heiligen, die zich afranselden, omdat 
het zo lekker was, zijn er nooit geweest 
en martelaren, die liever door de leeu
wen uiteengereten werden dan in de 
slaapkamer op een zacht bed te sterven 
zijn er evenmin geweest. Het is wel zo 
goed als zeker, dat Sint Jan altijd nog 
liever in een fris waterbad zat dan in 
een kuip met kokende olie. Bidden de
den ze ook niet allemaal graag, de Hei
ligen, maar ze deden het, omdat ze wis
ten, dat het goed was. Kortom, de Hei
ligen lagen niet heilig in de wieg, maar 
moesten het worden en sommigen heb
ben er dingen voor gedaan, die ons de 
haren ten berge doen rijzen. Het was 
voor hen niet minder lastig dan voor 

ons. We doen goed, dit zo nu en dan 
eens te bedenken, dat geeft ons, die in 
hetzelfde schuitje zitten, heel wat meer 
durf dan het lezen van verhalen vol 
extasen en visioenen, welke tenslotte 
gunsten zijn van hierboven en geen per
,oonlijke verdiensten van c.le Heiligen 
zelf. 
Spiegelen wij ons vandaag aan de ge
schiedenis van een heel huisgezin, dat 
op één dag, moeder en zeven jongens, 
de dood werd ingejaagd. Het ligt alle
maal ver van ons af - men schreef het 
jaar 162 - en daarom ontroert het ons 
zo weinig, maar als wij ons een beetje 
trachten in te denken, wat er in dat ge
zin is omgegaan, toen de dreiging van 
de dood - en welke dood - voor de 
deur stond, zal alles meer gaan leven. 
De moeder, Felicitas genaamd, en haar 
jongens hebben er voor gestaan als de 
honderden, die onder de oorlog_ elk 
ogenblik de overvalswagen voor de deur 
verwachtten en met wanhopige angst in 
de opengesperde ogen elkaar hebben 
aangezien, stom en verbijsterd, rillend 
en over stuur. Zeven jongens uit een ge
zin: Jan, Felix, Flip, Siel, Lex, Vita! en 
Mart in de bloei van hun leven ten 
dode opgeschreven, omdat ze niet wilden 
zwichten voor een verradersbaantje en 
de voordelen er van en ook niet terug
schrokken voor de dood op de wijze, 
die ons uit de concentratiekampen be-
kend is ..... . 
Jan werd doodgeknuppeld, Felix en Flip 
stierven onder een beestachtige afranse
ling, Siel werd van een muur te pletter 
gegooid, Alex, Vita] en Mart werd het 
hoofd afgekapt. En de moeder heeft er 
bij gestaan toen dit alles gebeurde en 
ze heeft ...... de kracht gehad haar jon-
gens aan te moedigen vol te houden in 
het geloof. Vier maanden later, na veel 
verdriet te hebben geleden om haai
zoons, werd ze zelf vermoord. 
Dat alles is 1800 jaar geleden gebeurd 
en thans nog worden hun namen • over 
heel de wereld genoemd met die van 
hun moordenaar, Burgemeester Publius. 
Een huisgezin van martelaren, dat voor 
de huisgezinnen van vandaag een voor
beeld moge zijn van stoer, levendig en 
onwrikbaar geloof. Alle lof voor die 
sterke moeder, wier moederliefde ver
licht genoeg was, om voor haar kinderen 
het enige geluk, het hemelse, na te stre
ven, al moest het hun en haar zelf het 
leven kosten. 

A. K. 

Arbeidsbureau Boxtel 

VRAAG: slager; jongen voor magazijn 
en kantoorwerk, leeftijd 14-17 jaar; 
jongen voor hulp bij broneerwerkzaam
heden, leeftijd 18 jaar. 
AANBOD: timmerlieden, metselaars, 
grondwerkers, opperlieden, schoenher
stellers, schoenfabriekarbeidcrs, aank. 
meubelmaker, mach. bankwerkers, me
taalbewerkers, automonteur, tuinarbei
ders, chauffeurs, l.i. wever, vertegen
woordigers, leerlingverkoper, fietsjongen, 
pianostemmer, boekhouder, administra
tieve krachten, magazijnbediende, por
tier. 
Inlichtingen Arbeidsbureau Boxtel. 

Burgerlijke Stand 
van 26 Juni tot en met '.2 Juli 1951. 

GEBOREN: Gualtherus J. zoon van C. 
Reijnen en A. W. van Mook, Spoor
straat 17 - Lambertha A. H. J. dochter 
van L. van Zeeland en J. Fr. Brands, 
Parkweg 10 - Petronella Th. M. doch
ter van W. Bergman en M. A. v. d. 
Bosch, Mijlstraat 42a - Adrianus A. M. 
zoon van W. Th. Leenders en W. C. 
Coverde, Brugstraat 10 - Arnoldus J. 

A. zoon van A. J. A. van Dijk en J. G.
R. M. Swane, Hal 31.
ONDERTROUWD: Francis B. M. Nas
en Aloijsia J. Dinnissen - Leonardus A.
van Geffen en Anna M. N. E. Pastoor
- Johannes C. P. Versantvoort en 
Adriana Fr. J. van de Langenberg -
Wilhelmus A. van den Braak en Maria
J. C. Goossens.
GEHUWD: Hendrikus M. van Schijn
del en Adriana van c.len Langenberg -
Petrus Fr. Smits en Geerdina C. van
Nunen - Johannes W. van Gestel en
Maria E. van Hamond.
OVERLEDEN: TI1eodorus van der Gun,
(missionaris) oud 69 jaren, Burgakker 17 
- Johan. A. Hermes, oud 81 jaren, Ba
roniestraat 7.

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Be Zondag na Pinksteren. 
8 Juli 1951. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis. 

Avonturen van BIM 

De apen hebben Bim en Bam en alle 
dieren uitgedaagd voor een voetbalwed
strijd en zodra het nijlpaard, dat als 
scheidsrechter optreedt, op zijn fluitje 
heeft geblazen, begint de wedstrijd. 
Vooral de struisvogel is een goede voet
baller, want hij kan zowel naar voren 

als naar achteren trappen. Maar de die
ren hebben een reusachtige keeper, de 
inktvis, die een heleboel armen heeft, 
waarmee hij steeds de bal afweert zodat 
de apen geen doelpunt kunnen maken. 
Het is een erg spannende wedstrijd! Op
eens echter komt er een onverwacht ein-

De I-1. Mis van half 7 gel. I-1. Mis voor 
Elisabeth Schapendonk-v. cl. Staak; 
kwart voor 8 voor het geestelijk en tij
delijke welzijn van de parochie; z. a. 
gel. jrgt. voor Antonius Brussels; 9 uur 
gel. H. Mis voor Maria Loerakker-van 
Geel; om half 11 Hoogmis gez. mndst. 
voor Petrus v. d. Velden. 
Vandaag, Zondag 8 Juli zal een Pater 
Capucijn in alle H. Missen de grote be
langen van de St. Vincentiusvereniging 
aanbevelen, waarna in de loop van de 
week de jaarlijkse collecte huis aan huis 
zal worden gehouden. 

Vandaag na de Hoogmis, Mariagarde 
om kwart voor 12 in de kapel op Dui
nendaal. 
Hedenavond om 7 uur voorbereidingslof 
en boetelof voor hen die vervolgd 
worden. 

OPROEP 

TOT GEBED EN BOETE. 

Maandag, Feestdag van de H.H. Mar
telaren van Gorcum, wordt geheel de 
katholieke jeugd opgeroepen om te bid
den en te boeten voor hen die vervol
ging lijden in 't Oosten. 

en BAM 

'\ , . 

-�

�, Copyright P. 1. 8. Bo" 6 Copenhogen 

de aan, doordat de voetbal (hoe kan het 
zo ongelukkig treffen) de kleine egel 
raakt en met een knal uit elkaar vliegt. 
Alle lucht is er uit en er is geen reserve
bal, dus moeten ze met de prettige wed
strijd uitscheiden. 

( .-------------·······---------.. î 

,(\~~~ ,..-~- • tr/4.Dcr._-t<.I;ilr --- ·- ·, ·- • l r µ 
• ~~-,~~ 

--• . i!t ~~._l.l~ 
- ~ 



De Nationale Jeugdraad als ook het 
Schoolbestuur roept de Jeugd op om 
deze dag de H. Mis bij te wonen en de 
H. Communie te ontvangen voor de
Strijdende Kerk die zo zeer vervolgd
wordt in Hongarije, de Balkanstaten en
Rusland.
Daarom zal Maandagmorgen om half 7
de eerste I--1. Mis zijn, waaronder de
werkende jeugd de I--1. Communie kan
ontvangen.
Om half 8 de Kindermis waarin alle
schoolkinderen worden verwacht.
Vanavond om 7 uur is het plechtig boe
telof en eerherstel voor de misdaden die
aan de Kerk zijn aangedaan, vooral nu
men weer opnieuw de heiligschennende
hand heeft durven slaan aan de Aarts
bisschop Mgr. Grosz in Hongarije.
Donderdagavond kwart voor acht K.A.
in het za�ltje op de Burgakkcr.
MAANDAG: Feestdag van de H.H.
Martelaren v. Gorkum. Dag van gebed
en boete voor hen die vervolgd worden;
half 7 gel. H. Mis voor Johannes Jac. v.
Kempen; z.a. gel. H. Mis voor Adriana
Petronella Maria Vullings-Bex te Eind
hoven overleden; half 8 gel. mndst. voor
Petrus v. cl. Velden; half 9 gel. H. Mis
voor een bijzondere intentie tot een za
lige dood. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Theresia Johanna Heerius-Strij
bosch; z.a. gel. H. Mis voor Marinus 
van Hal te St. Michiels-Gestel overle
den; half 8 gel. H. Mis voor de familie 
Albertus van Stekelenburg en Lamber
ta Cloostermans; half 9 gel. H. Mis voor 
Hendrica van Laarhoven. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Jacobus de Pijper; z.a. gel. H. Mis 
voor Marinus van Hal v.w. de Bond van 
het H. Hart; half 8 gef. gel. jrgt. voor 
Lamberdina van Gerwen; z.a. gel. H. 
Mis voor Wilhelmina Schellekens-v. d. 
Ven; half 9 gel. H. Mis voor Petrus, 
Martinus Hoek en Wilhelmina Jansen 
de huisvrouw. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Wilhelmina Toemen-dc 
Leeuw; z.a. gel. I-1. Mis ter ere van het 
H. Bloed; half 8 gef. gel. jrgt. voor Jo
hannes v. Gerwen; half 9 gel. I-1. Mis
voor Martinus Giesbers.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
VRIJDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Cornelia Bosch; z. a. gel. H. Mis 
voor Arnolclus v. Kilsdonk v.w. het per
soneel van de Exportcentrale Boxtel; 
half 8 gef. gel. jrgt. voor Petronella van 
Gerwen; half 9 gef. gez. jrgt. voor 
Adriana v. cl. I-lagen-v. d. Ven. 
Hedenavond om 8 uur vergadering van 
de H. Familie. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
irgt. voor Jan van Lieshout; z. a. gel. 
irgt. voor Hendricus van Weert; half 8 
gef. gel. irgt. voor Maria van Gerwen; 
half 9 gel. H. Mis voor een bijzondere 
intentie. 

Vandaag 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. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: 
Leonardus Adrianus van Geffen en 
Anna Maria Nicolasina Elisabeth Pas
toor, beide geb. en won. in deze par.; 
Franciscus Bernardus Maria Nas, geb. te 
Ravenstein en won. in deze parochie en 
Aloysia Johanna Dinnissen, geb. te 
Mook-Middelaar en won. in deze pa
rochie, waarvan heden de 2de afkondi
ging geschiedt. 
Joannes van Nunen uit deze parochie 
en Gertrudis de Bresser uit de parochie 
Yan het H. Hart, waarvan heden de 3de 
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. 
Achtste Zondag na Pinksteren. 

Onmiddellijk na de Hoogmis worden de 
leden van Santa Teresa verwacht bij de 
E. Z. Ursulinen. 
Om kwart voor 12 is het H. Familie 
voor jongens in de wijk-kapel de 
"Burcht". Voortaan zal elke tweede 
Zondag en vierde Zondag der maand 
Kl. H. Familie zijn in de Wijk-kapel. 
Mogen de ouders allen meewerken dat 
hun zonen deze vergadering komen bij
wonen. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro
zenhoedje voor onze parochianen in het 
buitenland en voor het behoud van de 
vrede. 
De eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk: - de tweede voor 
de bijzondere noden. 
MAANDAG - feestdag van de H.H. 
Martelaren van Gorcum. 
VRIJDAG - des avonds om 8 uur ver
gadering van de H. Familie· voor man
nen. De vergaderingen worden van nu 
af aan gehouden in de WIJK-KAPEL 
de BURCHT. 
De zelateurs van de Broederschappen 
van het I--1. Bloed enz. worden verzocht 
de contributie te gaan ophalen. 
ZONDAG: In de Kerk: 
6 uur l.d. voor een overledene; 7 uur 
l.d. voor een overledene; 8 uur l.d. voor
overleden Moeder; kwart over 9 l.d.
voor Adrianus van Genuchten v.w. de
Broederschap van Hakendover; half 11
HOOGMIS tot bijzondere intentie.
In de Wijk-Kapel de "Burcht":
kwart over 7 l.d. voor het geestelijk
en tijdelijk welzijn der parochianen;
half 9 Ld. voor overledene; kwart voor
10 1.d. tot bijzondere intentie.
MAANDAG: 7 uur l.d. voor Henriëtte
Strijbosch; kwart voor 8 1.d. ter ere van
de I-1. Cunera uit dankbaarheid; zijal
taar Ld. voor Petronella van Oers; half
9 I.m. voor Adrianus Antonius v. d.
Sande.

DINSDAG: 7 uur l.d. voor Henricus v. 
d. Meijden; kwart voor 8 I.m. voor
Maria van Esch-van Dijk; zijaltaar l.d.
voor Francisca de Bie-Pijnen burg; half
9 1. m. voor Theodora Bekkers-Heese
mans.
WOENSDAG: 7 uur 1.d. voor Henricus 
van der Meijden; kwart l\!Oor 8 l.i. voor 
Martinus Timmermans; zijaltaar l.j. voor 
Cornelia Timmermans-v. Beek; half 9 
I.m. voor Gerclina Scheepens-Smeekens.
DONDERDAG: 7 uur l.i. voor Joke 
van Baast; zijaltaar l.d. voor Johanna 
Maria Geerts-Pijnenburg; kw. voor 8 
l.i. voor Johannes Hesemans, Anna v. cl.
Boer z.e. en Lamberta de dochter; half
9 gez. irgt. voor Jacobus Henricus van
Buul; 10 uur Pl. gez. Huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur I.m. voor Johannes v. 
Schijndel-Zwanenberg; kwart voor 81. d. 
voor Jan Mercx te Berlicum óverleden; 
zijaltaar l.d. voor Barbara Nouwens-v. 
d. Meeren; half 9 I.m. voor Antonius
Mandos-de Koning. 
ZATERDAG: 7 uur I.m. voor Anna 
Cornelia van Wijk-Thijssen; kw. voor 8 
l.d. voor Marinus van Hal te St. Mi
chielsgestel overleden; zijaltaar Ld. voor
Lies de Kort-v. cl. Elst; half 9 l.j. voor
Antonius v. d. Sande en Antonia Bek
kers z.e.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Se Zondag na Pinksteren. 
S Juli 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo
annes v. Nistelrooy. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
v. Grinsven.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus v. Grinsven.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Adria
nus v. d. Velden.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
helmus Traa.
VRIJDAG: half 8 H. Mis tot Bijzondere
Intentie.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Elisabeth
hsvr. van Wilhelmus Traa.

Deze week zulfen geschieden: 
Donderdag mndst. voor \\7ilhelmus v. d. 
Meijden. Vrijdag mndst. voor Wilhel
mina Olyslagers. Zaterdag mndst. voor 
1-Ienrica v. Oorschot.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Se Zondag na Pinksteren. 
S Juli 1951. 

Om 7 uur H. Mis tot bijzondere in
tentie; om half 9 H. Mis voor Johannes 
Wilhelmus Brands vanwege de kinde
ren; om 10 uur plechtige Hoogmis voor 
de levende leden van de Godvruchtige 
vereniging ter ere van de H. Theresia. 
De eerste schaal gaat voor de eigen 
kerk; de tweede voor de Bijzondere 
Noden. 
Na dé hoogmis vergadering van Vincen
tius in de school. 

Om half 3 Lof: daarna feestelijke bij
eenkomst van de zelatricen van de God
vruchtige vereniging ter ere van de H. 
Theresia in de pastorie. 
N.B. A.s. Maandag over een week: 
16 Juli, zal ons kerkbestuur zitting hou
den om de jaarlijkse kerkbankenpacht 
in ontvangst te nemen. 
MAANDAG 9 Juli, feestdag van de H. 
Martelaren van Gorcum: dag van be
zinning; van gebed en offer, naar aan
leiding in het proces tegen Mgr. Grosz 
en zijn lot�enoten in Hongarije: kwart 
vóór 8 H. Mis (voor Johannes Vissers) 
en algemene H. Communie v. cl. school
kinderen. 
Des avonds om 8 uur vergadering van 
de St. Elisabeth-vereniging in de pas
torie. 
DINSDAG: om half 8 H. Mis voor 
Johannes Maas (uit vriendschap). 
Des avonds om 8 uur vergadering van 
het Kerkbestuur in de pastorie. 
WOENSDAG: om half 8 mndst. voor" 
Johanna Renders-van de Maasdijk. 
Des avonds om 8 uur vergadering van 
de Katholieke Actie in de school. 
DONDERDAG: om half 8 mndst. voor 
Godefridus V erhagen. 
VRIJDAG: om half 8 jgrt. voor Leo
narda Renders. 
ZATERDAG: om half 8 H. Mis voor 
Marinus van Hal te Boxtel overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Se Zondag na Pinksteren. 
S Juli 1951. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn cler 
parochie; 8 uur 1. j. voor Johanna Joh. 
Bakx; 10 uur z. i- voor Maria Wouter v. 
Abeel en; 3 uur Lof, daarna iongens
congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Theod. v. d. Boer; half 8 1. j. voor Corn. 
v. Alphen; 8 uur 1. mndst. voor Mari
nus Kuppens.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor de
Zeereerw. Heer Theod. v. d. Laar; half
8 1. mndst. voor Amoldus Bressers; 8
uur 1. mndst. voor Adr. v. d. Velden.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Joh. Oerlemans; half 8 mndst. voor
Cornelia Traa; 8 uur 1. mndst. voor
Barbara Joh. Heykants.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Wilh. Witlox; half 8 1. mndst. voor Pe
tronella Frans Vingerhoets; 8 uur 1.
mndst. voor Wilh. Hermes.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Hendr..
Quinten; half 8 1. mndst. voor Jan v. cl.
Berk; 8 uur 1. mndst. voor Maria Adr.
v. Dijk.
ZATERDAG: 7 uur z. • mndst. voor
Lamb. Quinten; half 8 mndst. voor Ma
ria Hendr. Putmans; 8 uur 1. mndst.
voor Jan v. d. Heijden.
ZONDAG: half 7 1. m. voor Adr. Jac.
Vullings te Bergeyk overleden; 8 uur 1.
m. tot welzijn der parochie; 1.0 uur z. j.
voor Andries v. Abeelen.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Maria Adr. v. 
Dijk v. w. de familie. Dinsdag 7 uur 1. 
m. voor de gesneuvelden in Indonesië.
Woensdag 7 uur 1. m. voor Maria Kop
pens. Donderdag 7 uur 1. m. voor Laur.
Quinten als over!. lid proc. Bergen op
Zoom naar Sittard. Vrijdag 7 uur 1. m.
voor Theo v. Hal v. w. Kerkeind. Zater
dag 7 uur 1. m. voor Adr. v. Hastenberg
v. w. Loe-eind. Zondag 7 uur 1. m. voor
Cor Saris v.w. de Vlassprei.
30e Adriana Jacobus Vullings te Bergeyk
overleden.
Gedoopt: Hendrica Johanna Cornelia
dochter van Joh. Habraken-v.d. Langen
berg; Maria Catharina Cornelia dochter
van Marinus Smulders-v. Kasteren;
Christianus Com. zoon van Christ. v. cl.
Heijden-v. d. Meijden; Joh. Ant. M.lria
zoon en Maria Aleida Johanna dochter
van Petrus Strijbosch-v. Houtum.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Se Zondag na Pinksteren. 
S Juli 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof; na 
het Lof een lied. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
de blinden en de doofstommen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. In
tentie; half 9 H. Mis voor Wilhelmina 
Konings-v. d. Laar; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor An
tonia Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. 
Mis voor Mej. Maria Emerentie Ba
nens. 
DINSDAG: 7 uur irgt. voor Maria Ba
tens-v. d. Aker; 8 uur mndst. voor Ga
rardus van den Akker. 
WOENSDAG: 7 uur irgt. voor Corne
lis Batens; 8 uur jrgt. voor Johannes van 
den Langenberg. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Jo
hannes Konings; 8 uur jrgt. voor de 
Eerw. Zuster Pascal. 
VRIJDAG: 7 uur mndst. voor Henélri
cus van den Langen berg; 8 uur jrgt. 
voor Piet' van Hoorn. 
ZATERDAG: 7 uur irgt. voor Johanna 
van Hoorn-Timmermans; 8 uur H. Mis 
voor Henricus van den Langenberg v.w. 
Br. H. Bemardus Nieuwkuyk. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 8 Juli. Achtste Zondag na Pink
steren. Deze namiddag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Deze week: Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor over
leden leden der familie Voets-Dollevoet; 
om half 9 voor Hans Janssens. 
MAANDAG: 7 uur tot bijzondere in
tentie. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

K. V. P. � P. v. d. A.
GEVEN EN NEMEN. 

De K. V. P. is de grootste politieke par· 
tij in Nederland, de P. v. d. A. de twee
de in grootte. Samen hebben zij in de 
Kamers de meerderheid. Deze twee par
tijen hebben dan ook sinds de oorlog 
het grootste aandeel in het bestuur van 
ons land; deze twee partijen bepalen 
voornamelijk het regeringsbeleid. 
De eerste partij is Katholiek, de tweede 
Socialistisch. Twee levensbeschouwingen 
die in hun beginselen maar weinig ge
meen hebben. De katholiek en de socia
list hebben een verschillende opvatting 
over de persoonlijke waarde van de 
mens, over ieders persoonlijk recht op 
vrijheid en zelfstandigheid, over het 
recht op eigendom, enz. Dit verschil in 
opvatting doordringt bij beiden, zowel 
bij de katholiek als bij de socialist, zijn 

• mening over de manier waarop het land
moet worden geregeerd, zowel over de
algemene koers van het beleid, als. over
de afzonderlijke wetten, voorschriften 
en maatregelen die hij wenst of niet
wenst naargelang zij met zijn inzichten
overeenkomen of e(van afwijken.

, , In de regering van ons land staan deze 
beide richtingen samen aan de leiding: 
het spreekt dus vanzelf dat ieder van 
deze twee daaraan werken met eigen 
opvattingen en eigen bedoelingen, dat 
beiden hun oordeel hebben over wat wel 
en wat niet moet gebeuren, en hoe de 
bestaande moeilijkheden en noden van 
de gemeenschap in zijn geheel of van 
de groepen en personen apart, wel of 
niet moeten opgelost worden. 
Het is eigenlijk al te verwonderen dat 
deze beide richtingen kunnen samenwer
ken in het bestuur van ons land, hoe zij 
nog kunnen komen tot een gezamenlijk 
plan van bestuur dat beiden bevredigt. 
Dit kan alleen doordat beide richtingen 
een grote mate van aanpassing tonen ten 
opzichte van elkaar, doordat beiden in 
staat zijn sommige eigen verlangens los 
te laten en verlangens van de andere 
richting óver te nemen of minstens te 
dulden; door elkaar dus veel toe te ge
ven, het is m.a.w. een kweste van geven 
en nemen. 
Het is nu maar de vraag: wat kan de 

J@tholiek late•1 schieten van. wat hii. zelf 
Vierhngt en wat kan de katholiek over
nemen van de verlangens der socialisten? 
Deze vraag is het beste te beantwoor
den in ontkennende vorm: men kan 
alles laten schieten en alles overnemen 
wat niet in strijd komt met onze katho
lieke, christelijke beginselen omtrent de 
maatschappij. 
De oorlog bracht Nederland in een toe
stand van wanorde en nood. De • na
oorlogse regeringen van ons land ston
den voor de taak, in die chaos orde te 
scheppen en het land uit de nood te hel
pen. Hier was een toestand waarin veel 
moest gebeuren en waarin dit vele snel 
moest gebeuren. Velen in Nederland 
hadden hierbij een wens: Niet zoals 
vroeger: radikaal vernieuwen! 
Met dit voor ogen vonden elkaar: de 
socialisten met hun vernieuwde Partij 
van de Arbeid, en de katholieken met 
hun verjongde Katholieke Volkspartij. 
De eerste groep revolutionair van aard, 
de tweede steeds te vinden voor een ge
zonde vernieuwing; de eerste steeds 
vechtend voor de stoffelijke welvaart 
der armen, de tweede sinds Rerum No
varum strijdend voor de rechten van de 
arbeidende stand. Hierin lag een grote 
overeenkomst tussen deze twee groepen 
en daar geen van beide groot genoeg 
was om alléén te regeren, heeft de 
K. V. P. de moed gehad met de Partij
van de Arbeid in zee te gaan om, zon
der de andere partijen uit te sluiten,
vooral toch met deze partij het land uit
nood en chaos omhoog te werken.
Het ging er nu maar om óf en in hoe
vér de katholieken er in zouden slagen
een nieuwe orde en een nieuwe wel
vaart op te bouwen, met de P. v. d. A.
samen, in de richting van een christelij
ke maatschappij volgens christelijke be
ginselen I óf dat de P. v. d. A. er in zou
slagen, met de steun van de K. V. P.,
de opbouw van orde en welvaart te stu
wen in de richting van het socialistische
ideaal. En wat dit betreft heeft de 
P. v. d. A. de wind in de zeilen gehad.
Immers: het was onmiddellijk duidelijk
dat - in een land met een enorme oor
logsschade, een land waarvan het bui
tenlands kapitaal onder de oorlog was
opgebruikt, een land dat afgesneden was
en voor goed afgesneden is van de
grootste inkomstenbron: Indonesië -
dat in dit (ons) land enorme offers móés
ten gevraagd worden van alle bevol
kingsgroepen.

Hier lag een kans voor de socialisten. 
Er is geen katholiek die het betwist dat 
er zeer grote offers móésten gevraagd 
worden van állen, en dat de regering 
die op de eerste plaats zou moeten op
leggen, omdat deze de plicht heeft de 
maatschappelijke orde te leiden, te be
schermen, zo mogelijk te herstellen. Bo
vendien kon en mocht de overheid in 
deze noodtoestand verder gaan dan in 
tijden van welvaart geoorloofd zou zijn, 
zoals het in oorlogstijd - om een klein 
voorbeeld te geven - geoorloofd zou 
zijn iemands vrachtauto op te eisen voor 

nodige diensten, wat in normale tijden 
een ongehoorde aanmatiging zou zijn. 
Het socialisme echter, dat streeft naar 
de opheffing van iedere maatschappelij
ke ongelijkheid, naar wat men me� een 
nieuw woord nivellering noemt, d,t so
cialisme zoekt genoemd doel te berei
ken door het eigendomsrecht óf op te 
heffen of minstens zo sterk te beknot
ten, dat de gewenste gelijkheid bereikt 
wordt door socialisatie en zeer ver gaan
de overheidsbemoeüng. 
Hier lag dus voor de socialisten werke
lijk 'tie kans, om, onder druk van _de 
noodtoestand, wetten en wetstoepassm
gen door te zetten die niet all�en de 
nodige offers vroegen maar tegelt1k aan 
·de overheid een maximum van gezag en
contrölerecht gaven over de eigendom
men en tevens nog de offers zó hoog
stelden en juist zo verdeelden, dat men
een aardig eind op weg is naar de nivel
lering ( = gelijkmaking) der standen . . Deze kans heeft de P. v. d. A. ook m
derdaad aangegrepen e_n h�t ,zijn_ de po
litici van de K. V. P. d,e dit of met heb
ben gezien óf hebben onderschat; .. an
ders is het niet te verklaren dat z11 de 
verantwoordelijkheid voor dit beleid 
hebben medegedragen. 
Let wel wij beweren niet dat onze maat
schappij reeds staatssocialistisch is, m�ar 
wel dat de regering het een aardig em� 
in deze richting heeft laten komen. W11 
komen hierop nog uitgebreider terug. 

T.

Ouden-van-dagen-dag 1951 

DE DATUM VAN AANMELDING: 

MAANDAG 16 JULI A.S. 

WE GAAN NAAR "ANIMALI" 1 

De dag waarop de Oudjes, die wensen 
deel te nemen aan de "Ouden-van-da
gen-dag 1951" zich kunnen aanmelden, 
is vastgesteld op aanstaande .. M:aandag 
16 Juli. Op die dag kunnen z11 zich op
geven op dezelfde plaats en hetzelfde 
uur als vorige jaren: onder de veranda 
van Hotel "Riche", des namiddags tus
sen vijf en zes uur. .. Onder Ouden-van-dagen" verstaan WIJ 
hen di/ 70 jaar of ouder zijn, waarmede 
we in het geheel niet willen zeggen, dat 
iemand van die leeftijd zich niet "jong" 
meer mag voelen! 
We houden ons wat dat betreft maar 
aan het gezegde: ,,De duvel is _oud"!
Boxtel Vooruit vertrouwt, dat zich voor 
deelname aan de tocht uitsluitend zul
len melden zij, die de hierboven vermel
de leeftijd van 70 jaar of ouder hebben 
bereikt, doch daarnaast ook zelf ..finan
cieel niet draagkrachtig genoeg zqn om 
zich de kosten van een uitstapje te kun-
nen permiteren. . Men mag niet vergeten, dat het ieder 
jaar opnieuw weer organiseren van e�n 
Ouden-van-dagen-tocht alleen mogelt1k 
is door de geheel belangeloze medewer
king van bakkers, slagers en andere ne
ringdoenden en niet te vergeten van �e 
Boxtelse auto-bezitters, of van hen, die 
voor de organisatie van deze tocht een 
financiële bijdrage willen doen. 
Aan de auto-bezitters in Boxtel werd 
door Boxtel Vooruit een schrijven ge
richt, waarin hunne medewerking werd 
ingeroepen. 
Van hunne medewerking zal het afhan
gen of de tocht werkelij_k doorgang �an
vinden. Of we aan die medewerkmg 
twijfelen? In het geheel niet, immei:5 
alle vorige jaren mocht Boxtel Vooruit 
op zo spontane reacties rekenen, cl�: we 
ook voor dit jaar gerust kunnen z11n. 
De Boxtelse winkeliers kunnen enkele 
dagen weer rekenen op een bezoek van 
,,de man met de lijst". 
Van hunne medewerking zal het afhan
gen of we de Oudjes het nodige "kracht
voer'' en de nodige lekkernijen zullen 
kunnen voorschotelen en of we de man
nen de nodige rokertjes zullen kunnen 
verschaffen. 
Een ,Ouden-van-dagen-dag", waarvan 
het or�aniseren in Boxtel tot een traditie 
is uitgegroeid, behoort tot een der 
schoonste da�en. 
Niemand heeft ooit spijt gehad van het 
werk, dat hij voor deze dag moest ver
richten, niemand had ooit spijt van het 
ter beschikking stellen, hetzij van auto, 
hetzij van goederen in natura of van 
een financiële bijdrage. Medewerking 
aan de Ouden-van-dagen-dag is een 
"goede daad" in de beste zin des 
woords. 
Daarom : werkt allen mede! 
Dit jaar gaat de tocht naar het fraaie, 
pas geopende, Dierenpark "Animali" 
gelegen aan de Roostenlaan te Eind
hoven. 
Het is een gelegenheid waar de Oudjes 
enige genoegelijke uren kunnen door
brengen. Volgende week hopen we over 
"Animali" enige nadere mededelingen 
te doen. 
De route die gereden wordt (we rijden 
met onze Oudjes immers nooit langs de 
kortste weg naar de vastgestelde pleis
terplaats!) zullen we volgende week me
dedelen. De auto-bezitters hebben er 
reeds van kunnen kennis nemen en zul
len zeker met deze route door ons goede 

Brabantse land kunnen instemmen. 
Ouden-van-dagen: meldt U dus Maan
dag 16 Juli eerstkomende, tussen 5 en 6 
uur namiddag (we schrijven uitdrukkelijk 
namiddag, omdat· we overtuigd zijn, dat, 
al zou de aanmelding op 5 uur voor
middag gesteld zijn, ze er ook zouden 
zijn!). 
Ingezetenen van Boxtel, op U allen 
wordt een beroep gedaan: werkt mede, 
opdat de Ouden-van-dagen-dag 1951 tot 
een groot succes worde, tot een genoe
gen van hen, die alleen al om hun ouder
dom geëerd moeten worden! 

Plaatselijk Nieuws 
INENTING TEGEN DIPHTERIE. 

Donderdag 19 Juli zullen de niet-school
gaande kinderen vanaf de leeftijd van 6 
maanden voor de tweede maal worden 
ingeënt ,des namiddags van half 4 tot 
4 uur. 
De inenting geschiedt voor de kinderen 
uit de parochie St. Petrus· in !:iet Zieken
huis, Duinendaal, uit de parochie van 
het H. Hart in De Burcht, v. Hornstraat; 
uit de parochie Lennisheuvel in het pa
rochiehuis. 
Voor de parochie Gemonde is de twee
de inenting op een andere dag. De 
ouuers te Gemonde krijgen daarvan 
schriftelijk mededeling. 
De inentingskaart moet worden overge
legd. 

Ten overvloede zij nog medegedeeld, 
dat de ouders die hun kinderen de eer
ste maal niet hebben doen inenten, op 
deze tweede inentingsdag niet met hun 
kinderen behoeven te komen om ze voor 
de eerste maal te laten inenten. 

ZIEKENTRIDUUM. 

Voor de zieken van Boxtel, Gemonqe, 
Esch en Liempde zal een triduum gehou
den worden op 31 Juli, 1 en 2 Augustus 
in de St. Petrusparochie. 
Volgende week zullen nadere bijzonder
heden worden medegedeeld. 

TOELATINGSEXAMEN 
R.K. H.B.S., BOXTEL. 
Geëxamineerd 34 candidaten. 
Geslaagd: l11ijs Dorenbosch, Christ 
Groos, Marinus v. Hamond, Harrie van 
Helvoort, Harrie Hermans, Hans van 
der Horst, Janus van der Meijden, Gery 
Roeffen, Noud Verhuist, Huub van 
Vlerken en Kees Voermans uit Boxtel; 
George van Beurden, Peter Russ en 
Tonny van Esch uit Oisterwijk, Han van 
den Boom, Hans van Esch, Hans Grol 
en Paul Rongen uit Vught; Henk van 
den Hurk en Jan Lanijssens uit Liemp
de; Theo Smulders, Paul Steger en Jan 
van de Wal uit Oirschot. 

OPGAVE 
R.K. LAGERE LANDBOUWSCHOOL 

TE OIRSCHOT. 
Zij die zich nog wensen op te geven 
voor de R.K. Lagere Landbouwschool te 
Oirschot, kunnen dit nog doen tot 17 
Juli a.s. bij de secretaris van Boerenbond 
te Boxtel. 

K.J.M.V. SPORTDAG 1951. 
In aansluiting op ons bericht van vorige 
week kunnen wij thans mededelen dat 
de K.J.M.V. Sportdag op Zondag 15 Juli 
een groot succes beloofd te worden. 
Er zijn intussen inschrijvingen binnen 
gekomen van de afdelingen Best, Oir
schot, Eersel en Hilvarenbeek. 
Ook de afdeling Boxtel is vanzelfsprr
kend vertegenwoordigd. 
Om ongeveer 12.30 uur zal met de ver
schillende takken van sport worden be
gonnen, op de sportvelden van de voet
balvereniging O.D.C. op Molenwijk. 
De loopnummers worden gehouden op 
het z.g. oude M.E.P.-terrein en de num
mers kogelstoten, discuswerpen, Hoog
springen, verspringen en hinkstapsprong 
op het juniorenterrein in het wandel
park. 
Hier ligt voor de Boxtelse bevolking een 
mooie kans om weer eens van de athle
tieksport te genieten. Wanneer het weer 
medewerkt verwachten wij daarom ook 
een grote belangstelling. 
Dus Zondag 15 Juli op naar Molenwijk. 
BURGERLIJKE STAND 

GEBOREN: Elizabeth M. Fr. W. doch
ter van H. Th. M. van Boxtel en W. J. 
G. van Zwam, Stationsplein 6 - Herma
nus H. A. zoon van H. P. van Weert 
en M. L. der Kinderen, Nieuwstraat 142 
- Henricus M. C. G. zoon van B. W.
Spijkers en G. B. Schalkx, Markt 31.
ONDERTROUWD: Franciscus P. J.
Goossens en Cornelia M. Prinssen -
Johannes V. C. M. van Etten en Alice
M. G. Buitenhek - Theodorus P. Dore
leijers en Mathilda J. van den Braak.
GEHUWD: Henricus R. Hamers en
Maria J. C. C. van der Eerden.
OVERLEDEN: Lambertus Cuijten, oud
75 jaren, Zandvliet 15 Hendrikus
van de Meerendonk, oud 51 jaren,
Eindh.weg 50.

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Donderdag 19 Juli van 10-12 uur. 

ESCH 
OP CONCOURS. 

De fanfare "Laetitia" zal Zondag 12 
Augustus te Waalwijk deelnemen aan 
het door de Katholieke Federatie v.an 
muziekgezelschappen uitgeschreven mu
ziekconcours. Dit is de eerste maal dat 
de jonge fanfare, die 1 Mei 1949 is op
gericht, haar muzikale prestaties ten 
overstaan van een jury in het geding zal 
brengen met andere gezelschappen. 
De deelname aan het muziekfeest te 
Vught op Zondag 22 Juli is voor de mu
zikanten een mooie vooroefening voor 
haar optreden buiten de eigen dorps
grenzen. 
De inwoners van Esch zullen Zaterdag
avond de concoursnummers van hun 
fanfare te beluisteren krijgen in het con
cert, dat omstreeks half 9 zal gegeven 
worden op de kiosk. 

-o-

Het Dameszangkoor van de Kunstkring 
"Laetitia" zal Zaterdag 14 Juli op het 
Nationaal Zangconcours te Dongen uit
komen met twee vrije zangnummers in 
de 1 e afdeling. 

Het katholicisme in Australië 
HET ONDERWIJS. 

De eerste p�riode voor het katholicisme 
in Australië was voor onze geloofsgeno
ten niet gemakkelijk. In de tijd dat dit 
land alleen nog maar gebruikt werd als 
strafkolonie, was er in Engeland zelf nog 
een grote vijandschap tegenover de ka
tholieken en dit vond zijn weerslag op 
Australië. Vele gedeporteerden waren 
katholieken uit Ierland, om hun geloof 
verbannen. Deze kregen geen zielzor
gers mee en aan de enkele priesters die 
zelf politieke bannelingen waren, werd 
maar zelden verlof gegeven om zielzorg 
uit te oefenen. 
In 1817 wist Rome gedaan te krijgen dat 
er een Iers Cistersiënser heen mocht 
voor de 6000 katholieken die er toen 
reeds waren. Maar 'n jaar later al werd 
deze smadelijk uit het land gezet. Deze 
slechte bejegening werd in Engeland zelf 
ook afgekeurd, waarop de regering een 
nieuwe toestemming gaf aan twee Ierse 
priesters om onder de katholieken van 
Australië te gaan werken. Vanaf toen 
ging het langzamerhand beter; ook in 
Australië ging de verhouding met het 
gouvernement vooruit. 
In 1842 werd de hiërarchie opgericht: 
één aartsbisdom (Sydney) met twee bis
dommen. 5 Jaar later werd ook Mel
bourne aartsbisdom en waren er ook al 
8 bisdommen bijgekomen. Van de 8 mil
lioen inwoners is nu ongeveer één vijfde 
katholiek. De katholieken zijn met dit 
aantal de tweede groep, alleen overtrof
fen door de Anglicanen die bijna een 
derde gedeelte van de bevolking uitma
ken. De ruim 1½ millioen katholieken 
van Australië zijn nu verdeeld over 8
aartsbisdommen, 19 bisdommen en 3 
kerkelijke gebieden van lagere rang. 
Ruim 2500 priesters hebben er de zorg 
voor. 

Ook de missionering onder de inlanders 
is niet vergeten: verschillende orden en 
congregaties hebben er gedurende de af
gelopen 100 jaren aari gewerkt. Zo is er 
in West-Australië ook een Benedictijner 
abdij, Nieuw Nurcia, gesticht van waar
uit volgens de eeuwenoude Benedictijner 
methode, niet alleen de godsdienst maar 
ook de kennis van de landbouw en van 
verschillende ambachten onder het volk 
wordt gebracht. 
Nu werken er o.a. de, ook in Nederland 
zo goed bekende, Missionarissen van het 
H. Hart in het bisdom Darwin.
Er zullen in het geheel 7 à 8000 inlan
ders katholiek zijn.
Het katholiek onderwijs heeft het in
Australië zeer moeilijk gehad. Na 1870
voerden alle staten van Australië achter
eenvolgens het neutraal onderwijs in dat
gratis kon gevolgd worden, en zij •ont
trokken aan alle bijzondere scholen, zo
wel protestantse als katholieke, de sub
sidie. Dit is nu nog zo.
De katholieke scholen bleven echter
bloeien. Aan het lekenpersoneel kon
helaas geen salaris meer betaald worden,
zodat deze vanzelf werkeloos werden
als ze niet overgingen naar het neutrale
onderwijs. Gelukkig toonden vele zuster
en broedercongregaties zich bereid om
het onderwijs over te nemen. 
Voor de bekostiging van de scholen was 
het noodzakelijk, dat er door de katho
lieken schoolgeld werd betaald en zelfs 
een vrij hoog bedrag, minstens 40 pond 
sterling per jaar. 
Het katholieke onderwijs is volledig 
erkend maar moet geheel voor zichzelf 
zorgen. Er zijn in Australië nu meer dan 
1500 katholieke onderwijsinstellingen 
met tesamen ongeveer 300.000 kinde
ren. Het onderwijs is geheel volledig: 
vanaf kleuterscholen tot een universiteit. 

OMGEVING 

ESCH 

GOUDEN KLOOSTERFEEST. 

De Eerwaarde Zusters Egbertine, onze 
oud-dorpsgenote Wilhelmina Konings, 
hoopt op 19 Juli a.s. de dag te herden
ken dat ze vóór 50 jaren haar intrede 
deed in de Congregatie van de Zusters 
van Liefde uit Tilburg. 
Haar leven doorgebracht in de huizen 
der Congregatie o.a. te Kampen, Ooster
beek, Tilburg, Venlo, Strijp, Liempde, 
Kerkdriel en Oss, was nagenoeg steeds 
gericht op de verzorging van zieken, 
maar liever nog, van ouden-van-dagen. 
Op het ogenblik geniet de 73-jarige van 
een welverdiende rust in het huis te 
Diessen, waar op 19 Juli a.s. de klooster
gemeenschap en op 24 Juli de familie
leden het Gouden Feest medevieren. 
Zij moge nog geruime tijd van haar rust 
genieten . 

MISSIENAAIKRING ESCH. 
Opgehaald bij de bruiloft van J. Dolle
voet-v. Wanrooij f 6,43. 

LIEMPDE 
GE-SLAAGD, 

Onze dorpsgenoten de heren W. Bakx 
en J. Bakx slaagden te Utrecht voor het 
diploma vakbekwaamheid voor de klein
.handel in tot verbruik bereide tabak. 
Onze dorpsgenoot de heer J. J. M. van 
Weert, slaagde voor het te Roermond, 
Breda en Arnhem gehouden examen 
voor het diploma Stal- en voederadvi• 
seur van de F.N.Z. 
Alle geslaagden van harte proficiat. 

DE FANFARE BEKROOND. 

De Fanfare "Concordia" behaalde Zon
dag j.1. op het Bondsconcours te Tilburg,
uitgeschreven door de harmonie "Ons 
Genoegen" de eerste prijs in de tweede 
afd6ling. Hierdoor promoveert de fan
gare naar de eerste klasse. 
Er werden in totaal 331 punten behaald. 

Meer dan de helft van alle katholieke 
kinderen gaan op parochiescholen, vol
gens dezelfde methode dus als hier in 
Nederland. 
Er zijn ook scholen voor lichamelijk en 
verstandelijk gebrekkigen, scholen voor 
middelbaar onderwijs, handels- en 
kweekscholen, landbouwscholen, avond
scholen en instellingen met cursussen 
van universitair gehalte. 
Het katholiek middelbaar onderwijs, zo
wel voor jongens als meisjes, heeft een 
zeer goede naam. Hierop gaat meer 
dan 75 % van alle middelbare leerlingen 
van heel Australië, ondanks dat er 
schoolgeld moet betaald worden en op 
de neutrale scholen niet. De reputatie 
van de katholieke middelbare scholen is 
n.l. zo goed, dat zeer veel protestantse
ouders er hun kinderen heen sturen.
Voor meer begaafde leerlingen uit ge
zinnen die het leergeld op de middelbare 
scholen niet kunnen betalen, zijn beur
zen beschikbaar gesteld. Voor kinderen 
van gezinnen die te ver van iedere 
school af wonen en geen internaatsop
voeding kunnen bekostigen, worden 
schriftelijke cursussen gegeven die zeer 
goed door de ouders aan hun kinderen 
worden gegeven onder schriftelijk con
tact met het instituut. 
Onlangs is een vergunning gegeven door 
de staat Nieuw-Zuid-Wales om een ka• 
tholieke universiteit op te richten. Deze 
zal nabij Mona Vale gebouwd worden. 
Ook deze universiteit, waarvoor een be
ginkapitaal van een half millioen pond 
nodig is, zal geheel door de katholieken 
zelf moeten bekostigd worden. 
Zo is er dus ook in Australië door de 
katholieken prachtig werk verricht, on
danks de vele moeilijkheden. Eventuele 
emigranten kunnen er gerust op zijn 
dat hun kinderen daar een volwaardige 
katholieke opvoeding kunnen genieten. 

T.



Uempde 

BOERINNENBOND OP EXCURSIE. 
De Boerinnenbond St. Anna te Liempde 
zal Woensdag 18 Juli een excursie hou
den naar het Blindeninstituut te Grave, 
Arnhem, enz. 
Voor deelneming gelieve men zich op te 
geven bij het bestuur liefst zo spoedig 
mogelijk, doch tot uiterlijk 14 Juli. 
Ook niet leden kunnen zich opgeven. 

RAADSVERGADERING LIEMPDE. 
In de Donderdag 5 Juli gehouden ge
meenteraadsvergadering werden o.a. 
vastgesteld een verordening tot voorko
ming of beteugeling van besmettelijke 
ziekten; een wijziging· van de bouwcre
dietregeling en een verordening tot toe
kenning van een voorschot op de over 
1951 toe te kennen vacantietoeslag aan 
een gedeelte van het gemeentepersoneel. 
Besloten werd ook aan G. S. machti
ging te vragen tot verbeterini van pl.m. 
3 km keiweg. De fa. Smid & Hollander 
te Hoogkerk zal na toestemming van 
C.S. een proefstukje weg leggen.
Goedgekeurd werd het aangaan van 
twee geldleningen met particulieren, 
resp. groot f 10.000,- en f 5.500,
voor de aankoop van brandblus en red-, dingsmiddelen. Op verzoek van de leden 
van der Velden en Van Abeelen werd 
besloten nogmaals een publicatie te doen 
omtrent de mogelijkheid van geldlening 
door particulieren aan de gemeente. 
Op informatie van het lid Schalkx om
trent de aan de K.A.B. toegekende sub
sidie deelde de voorzitter mede, dat bij 
G,S. ernstige bedenkingen bestaan tegen 
het verlenen van subsidie's. Tegen de 
onderwerpeliike was in principe wel 
geen bedenking, doch de goedkeuring 

• der begroting moet worden afgewacht.
Het lid Van Abelen informeerde naar
de verbeteringen der zandwegen in de
gemeente en naar die van de weg St.
Oedenrode-Liempde.
Op informatie van het lid Van Houtum
naar de lichtpunten in de gemeente, was
het bescheid van de voorzitter dat die
aangelegenheid de volle aandacht had
van B. en W.
Na afhandeling der agenda beluisterde
de raad de radiorede van Minister van
Maarseveen en die van l'vtr. P. Oud,
voorz. der Ver. van Ned. Gemeenten.
In een slotwoord deed de voorzitter nog
eens een beroep op de raadsleden om
hun functie als raadslid waardig uit te
oefenen.

* Als we het wél hebben, zijn de Box
telse harmonieën en koren volgende 

week 'ns eindelijk verlost van het sere
nades brengen en feesten opluisteren.
De na-klank moge de mensen eens doen
bedenken wat een activiteit deze vereni
gingen wel ontplooien en van welk 'n
waarde deze is voor een plaatselijke ge
meenschap. Men bedenke dan ook eens
dat zij van lof in de krant alleen niet
kunnen • teven. De dubbeltjes moeten
ook eens los komen. En al is het dan
"elke dag geven", het is niet elke dag
voor Uw harmonieën en voor Uw koren.
Houdt U daar rekening mee als er t.z.t. 
een beroep op U gedaan wordt? * Dat 
we belasting moeten betalen, soit! Maar 
dat we daarvoor zo lang moeten wach
ten op het belastingkantoor is niet be
vorderlijk voor het kweken van sympa
thie voor de minister der ministers, vindt 
U wel? En als men op het postkantoor 
van de gedachte "tijd is geld" durft uit
gaan, dan is men dikwijls dubbel geld 
kwijt. * Overigens alle bewondering 
voor de wijze, waarop de loketambtena
ren hun verantwoordelijk en veelomvat
tend werk doen. Het is voor hen bij 
lange niet prettig uren achtereen op 
hoogspanning te moeten werken om ·zich 
door de stroom wachtenden heen te 
worstelen. Neen, daarvoor petje af! 
* Wij wilden enkel zeggen, dat de
Diensten de inrichting van hun gebou
wen niet up-to-date houden. De inrich
ting van het postkantoor is bijv. nog
immer hetzelfde als op de openingsdag,
hoe zeer het inwonertal van onze plaats
ook is vermeerderd en hoe zeer de bran
ches van de P.T.T. ook zijn uitgebreid.* Zo tussendoor nog een goed nieuwtje 
uit het vriendelijke Lennisheuvel: Daar 
zal het kruis in de Mijlstraat, waarvan 
het corpus 'n tijd geleden wegens be
schadiging moest worden weggenomen, 
binnen niet al te lange tijd een nieuw 
beeld krijgen. Elke tegemoetkoming in 
de te maken onkosten is reeds welkom!* ,,Een fijne witte stuifmeelwolk rees 
op en daalde neer als gouden regen. 
Toen was het koren rijkbevrucht, de kor
rels rijpten, aren negen". Aldus des 
dichters woord, dat ons de ogen opent 
voor de schoonheid van de natuur. Jam
mer, dat er onder onze jeugd nog altijd 
vandalen gevonden worden, die het ko
ren op ergerlijke wijze vernielen. 
Ouders, brengt toch Uw kinderen eer
bied bij voor het natuurwonder van de 
vruchten der aarde. * Ondertussen is 
het ·met de speelgelegenheid in het wan
delpark "taboe" geworden. Ofschoon de 
onverstandigheid van de zandwinning in 
Molenwijk als herhaaldelijk aan de kaak 
gesteld werd, blijft men traag, te traag 
met het herstellen van de gemaakte fou
ten. Momenteel verwekt de vuilnisbelt 
er een geur, die zo onwelriekend is, dat 
de bewuste plek op geen meters te be
naderen is. Het wordt tijd, dat men iets 
anders dan excuses zoekt! * Tenslotte
kunt U alvast noteren, dat de Witte 
Zusters in de Rechterstraat van 4 tot 8 
Augustus een fancy-fair houden voor 
hun missiën. 

Zondagsdienst der Artsen 
uit■luitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 15 JULI 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt 

V ereniginganieuwa 

R.K.J.B., afd. Boxtel. 

Telefoon 354 

Leden, die wensen deel te nemen aan 
de excursie naar het centraal proefveld
station van de Rijks Landbouwvoorlich
tingsdienst te Oirschot worden a.s. 
Maandag verwacht aan het Pakhuis van 
de N.C.B., om half zes n.m., vanwaar 
vertrokken wordt per fiets. 

R.K.B.B. en R.K.J.B. 
Degenen die Zondag 15 Juli deelnemen 
aan de Jonge Boerendag te Goirle, wor
den er op geattendeerd, dat vertrokken 
wordt om 9 uur vanaf Pakhuis N.C.B. 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C." 
Het oefenings-program van O.D.C. voor 
de a.s. competitie begint, ziet er als volgt 
uit: 
Zaterdag 4 Augustus speelt O.D.C. in 
Zeelst tegen U.N.A. bij gelegenheid van 
de officiële in gebruikneming van de 
nieuwe kleedlokalen. 
Woensdag 15 Augustus speelt O.D.C. 
op eigen terrein tegen de oude rivaal, 
thans 2e klasser, Sarto uit Tilburg. 
Zondag 26 Augustus: 
Tournooi om de Molenwijkprijs. 
2 September: 
Boxtel-O.D.C. voor het nederlaag
tournooi, uitgeschreven door de vereni
ging Boxtel . 

HANDBOOGSPORT. 
In de door de Handboogschutterij "So
ranus" te Liempde bij gelegenheid van 
haar 60-jarig bestaan uitgeschreven na
tionale wedstrijden werd in de personele 
afdeling door H. de Koning van 
I'Union de eerste prijs behaald met 27 
punten. 

LENNISHEUVEL 
BARAK CONCOURS. 
Het barakconcours, door de in Café J. 
de Louw gevestigde biljartclub • uitge
schreven, heeft een succesvol verloop 
gehad. De voorzitter L. Schellen dankte 
bij de prijsuitreiking alle deelnemers 
voor hun steun en sportiviteit. De prij
zen werden behaald door A. Leyten met 
102 punten; H. Heerkens met 99 pun
ten; P. Heerkens met 97 punten en A. 
den Ouden met 20 punten. 
Na de prijsuitreiking werd door het be
stuur nog een extra prijs ter beschikking 
gesteld, die werd behaald door Jac. 
Maas met 94 punten. 

Voor de Landbouwers 
Nu de pootaardappelen zo duur zijn is 
het voor onze landbouwers wel lonend 
hun pootgoed zelf te winnen. 
Dit eist op de eerste plaats voorzorg 
om verzekerd te zijn van de kwaliteit. 
Men beginne met de zieke bossen van· 
het veld te verwijderen. De gezonde 
bossen worden zo vroeg mogelijk ge
rooid - vroege aardappels nog voor de 
oogst - en ingekuild in lange smalle 
kuilen op het veld, en afgedekt met veel 
stro en weinig zand. 
Ook kunnen de aardappels in kistjes be
waard worden in de schuur. 
'n Andere methode is het loof te tr�k
ken en de aardappels in de grond laten 
zitten, om ze dan na de oogst te rooien. 
Men heeft de opbrengst van plm. 10 are 
nodig voor bepoten van 1 ha. 
De teelt kan niet genoeg uitgebreid 
worden omdat de aardappel een hoge 
voederwaard heeft per ha. 
De grond in Boxtel is er ook zeer ge
schikt voor en de werkzaamheden aan 
de aardappelteelt worden zeer verlicht 
door de werktuigen die de werktuigen
coöperatie beschikbaar heeft, als voren
trekkers, onkruidegge, schoffels, rooier 
en stomer. 
Wat dè bewaring betreft, hiervoor is 
de aardappelsilo wel te prefereren, aan
gezien de ingekuilde gestoomde aard
appelen meer verlies opleveren, vooral 
bij hoge grondwaterstand. 
Voor de bouw van aardappelsilo's wordt 
bovendien een verhoogde subsidie van 
f 7,50 per m3 toegekend. 
Ten slotte zij er de aandacht op geves
tigd dat voor de bouw van groenvoeder
silo's en gierkelders eveneens weer sub
sidie aangevraagd kan worden en wel 
respectievelijk f 5,- en f 12,- per 
kubieke meter. 
Men vrage zo vlug mogelijk aan. 

C. v. HAPEREN,
Kalksheuvel 1.

GRONDONDERZOEK. 
Op de kosten van grondonderzoek 
wordt tot en met 24 Juli a.s. 20 % re
ductie verleend. 
Belanghebbenden dienen met het steken 
van de grondmonsters en de inzending 
ervan hiermee rekening te houden. 

KOCHT U AL EEN LOT 
VAN DE AFRIKA�LOTERIJ 1 

U kunt ze bekomen voor l gul
den bij Brabant' s Centrum, Mo
lenstraat 19 en op de Procure 
der Witte Paters, Burgakker. 17. 

De positie van 
door Dr. P. H. RITTER. 

De belastingontwerpen hebben, reeds 
voor zij in de Tweede Kamer werden 
behandeld, een hagel van kritiek en een 
storm van verzet ontmoet in de pers. 
Vooral de heffing van een extra-inkom
stenbelastiDR van de particuliere onder
nemer en de verhogi11Ren van de vermo
gensbelasting en van het ·successierecht 
werden bestreden door gezaghebbende 
organen. 
De indienlDR dezer ontwerpen viel 
samen met de aankondigiDR van een 
wetsontwerp tot regeling van het toe
zicht op het credietwezen. Daartegen 
verhief zich een laaiende verontwaardi
ging in alle geledingen van onze samen
levin$t en een tegenzin, die zich over 
alle partijen, zelfs over groepen in de 
Partij van de Arbeid uitstrekte. 
leder begrijpt, dat een minister van Fi
nanciën in deze tijd van nood tot straf 
optreden gedwongen is en dat hij ons 
zware belastingen niet kan besparen. 
Maar men verwijt de minister niet, dat 
hij drastische middelen gebruikt tegen 
hevige kwalen, men verwijt hem, dat 
zijn financiële en fiscale politiek de wel
vaart en de bestaansmogelijkheid van de 
bevolking vernietigt. 
Professor Gerretson is gewoon, de din
gen gepeperder te zeggen dan andere 
journalisten, maar er schuilt toch wel 
waarheid in zijn betoog (in "de Tele
graaf"), wanneer hij schrijft: ,,De kern 
der zaak blijft dat de staat als bankier 
een aanzienlijk deel van het op korte 
termijn geleende volksvermogen dat het 
bedrijfsleven behoeft, inplaats van het 
als lening te funderen of uit belasting af 
te lossen, blijft vasthouden tegen een 
veel lager rente dan volgens de wet van 
vraag en aanbod de bedrijven willen of 
kunnen betalen. Het beperken der ere
dieten dient dus niet alleen om een ver
dere ontwrichting van de betalingsbalans 
te voorkomen, maar ook om het feit te 
bemantelen, dat de staat als bankier 
zichzelf als geldnemer voortrekt en be
voordeelt boven de met hem als zodanig 
concurrerende bedrijven. Want men kan 
nu eenmaal niet dezelfde gelden door 
de staat laten verteren en in het be
drijfsleven vruchtdragend beleggen". 
Elders schrijft dezelfde criticus, ,,dat het 
doel van de minister van Financiën niet 
alleen het nationale doel is geweest, dat 
een minister van Financiën zich na de 
bevrijding behoorde te stellen, de sane
ring der staatsfinanciën, maar een partij
doel, het nationaliseren van geldwezen 
en bedrijfsleven, dat door de grote meer
derheid der natie en der Staten-Generaal 
verafschuwd en verworpen wordt". 

-o-
Wij vertoefden even bij de kwestie van 
het toezicht op het credietwezen, hoe
wel deze zaak thans niet onmiddellijk 
aan de orde is, omdat het verzet daar
tegen mèt de huidige belastingontwer
pen een der grondzuilen is wäarop de 
oppositie tegen het beleid Lieftinck rust. 
In wezen komt het verzet tegen de be
lasting-ontwerpen uit dezelfde oorsprong 
als het verzet tegen de credietpolitiek. 
Men kan het niet verdragen, dat de wel
vaart wordt gefnuikt, de bedrijven wor
den aangetast en de resten van ons 
volksvermogen worden vernietigd. 
Toen de belastingontwerpen in de Ka
mer kwamen, had men een geordender, 
stelselmatiger bestrijding verwacht. Het 
Kamerdebat heeft de indruk gewekt van 
rommelig verzet, van afdalen -in kleinig
heden. Maar het is toch komen vast te 
staan, dat de Kamer er niet aan wil. De 
gang der discussies kenmerkt zich door 
traagheid en weerspanningheid. De voor
zitter moest de spreektijd tot vijf minu
ten beperken, na de lange redevoerin
gen, die reeds gehouden zijn. Op het 
ogenblik waarop wij dit artikel schrijven 
is er nog geen beslissing gevallen. Men 
is al maar aan het passen en meten, en 
de enig denkbare overeenstemming is 
die van een met wrevel aanvaard ver
gelijk. Maar kan een vergelijk de 
essentiële moeilijkheid oplossen, waarin 
wij ons ten aanzien van het terecht aan
gevochten financieel beleid van een kun
dig en scherpzinnig bewindsman bevin
den? De financiën en economie worden 
doorkruist door de politiek. 
Achter een verwerping der belastingvoor
stellen gluurt een portefeuille- misschien 
een kabinetscrisis. En die wil men ten 
koste van alles vermijden. De voorstel
len van de minister van Financiën kun
nen niet zo principieel behandeld wor
den als zij in het belang van het land 
verdienden. 

Denksport 
HORIZONTAAL: t. Staticldeed, 5, Deel van een kachel, 9. Gods
dienst, 1 t. Ann aan sappen, 13. Meisjesnaam, 15. Water in Utrecht, 
16. Ik (Lat.), 18. Boom, 19. Opening, 21. Rustplaats, 23. Daarmee uitl
22. Onmeetbaar getal, 26 Voegwoord, 28. Ratelpopulier, 29. Ongeluks
god.in 1 30. Spoedig, 31. Boom, 32. Bewoner van Drente, 34. Militaire
rang, 35. Stad in Duitsland, 37. Eerste vrouw, 39. Traag, 40. Plaats
ln Gelderland, 42. Hoger gelegen bouwland, 44. Turks bevelschrift,
46. Onderdeel van een wedstrijd, 48. Aziaat, 49. Fijne kalksoort 1 50.

Andere naam voor Jeruzalem.
VERTICAAL: 2: Geur, 3. Pausennaam, 4. Wier, 5. Opgeld, 6. Vreem
de titel; 7. Watering, 8. Lofzang, 10. Heidemeertje 1 12. Spelleider,
14. Land in Europa, 17. In de smaak vallend, '.20. Ten behoeve (afk.)1
21. Uitroep van afkeer, 22. Grassoort, 24. Bloeiwijze, 25. Voorzetsel,
27 .. Vochtig, 32. Titel, 33. Bijwoord van graad, 36. Amerikaanse bad
plaats! 38. Plaats in Limburg, 39. Waterplant, 40. Op een keer, 41. 
Liefdegod, 43. Wig. 45. Sluiting, 47. Jong zoogdier. 

Oplossing vorige puzzle 
HORIZONTAAL: 1 tram. 5. plas. 9. adelaar. lt. laken. 13. kater. 15. 
Oder. 17. giro. 18. mop. 20. T.T. 22. vader. 24. eg. 25. oven. 26. page. 
27. N.N. 28. renet. 30. R.K. 33. nor. 35. gras. 38. gade .. 40. erker. 42.
lelie. 43. elegant. 44. klam. 45. stek.
VERTICAAL: 2. raket. 3. ader. 4. men. 5. pak. 6. laag. 7 artis. 8. sloot.
to. kroeg. 12. A.D. 14. er. 16. vod. 18. manen. 19. peper. 21. ton. 22.
ver. 23. rat. 24. eer. Zl. nagel. 29. non. 31. kleed. 32. takel. 34. halte.
36. r.r. 37. sela. 38. Gent. 39. d.i. 41. rem. 42. las.

prof. Lieftinck 
Bovendien hangt het hele belastingvraag
stuk samen met het defensieprobleem. 
Ook in de Kamer kwam de nijpende 
vraag op, of wij onze deelneming aan 
het Atlantisch pact moeten bekopen 1I1et 
het finantieel uitmergelen van de natie. 
Zij lag besloten in het verlangen te mo
gen weten voor hoeveel jaren militaire 
voorziening de dekking doQr de nieuwe 
belastingen was bedoeld. En daarbij 
kwam nog het verwijt van sommige ka
merleden, dat men een duidelijk beeld 
mist van de financiële toestand en van 
de verder te volgen lijn. 
Het is tegenwoordig onmogelijk opwek
kend te schrijven. En zeker is er om de 
bewindsman van Financiën heen een 
duistere en verwarde situatie. 

Algemeen Nieuws 
DIOCESANE STUDIEDAGEN K.A.B. 
BISDOM DEN BOSCH. 
De Bossche Diocesane Bond der K.A.B. 
houdt haar jaarlijkse Studiedagen te Ge
mert dit paar op• Zondag 12, Maandag 
13 Dinsdag 14 Augustus a.s.: Het on
derwerp wat behandeld wordt is: 

BEGINSEL en PRAKTIJK. 
Er zijn 5 inleidingen met groepsbespre
kingen, te weten: 
12 Aug.: 1. ,,De sociale leer en prak

tijk van het gelovige Protestan
tisme." 

13 Aug.: 2. ,,De leer en praktijk van 
het democratisch Socialisme." 
3. ,,De sociale leer en praktijk
van het Communisme".

14 Aug. 4. ,,De indifferente massa te
midden van deze stromingen." 
5. ,,Vaart de K.A.B. de juiste
koers?"

Opgave kan geschieden aan de Afdeling 
Ontwikkeling, Bondskantoor St. Anna
plein 21 te Tilburg, waar ook gaarne 
alle gewenste inlichtingen verstrekt zul
len worden. 

WEERPRAATJE 
Zal de zomer van 1951 

teleurstellen? 

Of wordt de tweede helft 

warmer? 

(Van onze weerkundige medewerker). 
De helft van de zomer van 1951 be
hoort volgende week al weer tot de ver
leden tijd. Geen wonder dan ook, dat 
velen zich al eens zullen hebben afge
vraagd of het dit jaar nog werkelijk 
zomer zal worden. 
Het meest abnormale van deze zomer is 
het zeer kleine aantal "zomerse" dagen. 
Hieronder verstaat men dagen waarop 
de maximum temperatuur tot boven de 
25° stijgt. Dit is tot op heden in De 
Bilt slechts twee keer voorgekomen, ter
wijl wij normaal cip 11 dagen met een 
dergelijke temperatuur recht hebben. Te 
koud is de zomer echter niet, want de 
gemiddelde temperatuur voor De Bilt, 
uit uurlijkse waarnemingen berekend, lag 
in Juni slechts 0.1 gr. C beneden nor
maal. 17 van de 30 dagen waren war
mer dan normaal. Nu heeft Juni zich 
ook als een droge en zonnige zomer
maand gekenmerkt, al kwamen daarbij 
geen hoge temperaturen voor. De va
cantiegangers hebben tussen 1 en 22 
Juni dan ook vrijwel allen geboft. Op 
234 uren scheen de zon in De Bilt 
tegen norn1aal op 216 ure11 in Juni. Ook 
de hooiende boeren konden flink op
schieten, want in de periode van 1 tot 
22 Juni is er op tal van plaatsen nog 
geen 10 mm regen gevallen. Het onsta
biele en vrij regenachtige weer is in <le 
laatste week van Juni al begonnen. Toen 
viel er in enkele dagen ruim 30 mm. 
Toch was Juni in het grootste deel van 
ons land te droog. In De Bilt viel 39 
mm, in Den Helder 29 mm, in Gronin
gen 33 mm, in Vlissingen 57 mm en in 
Maastricht 49 mm'. 
Normaal komt er in een zomer altijd 
wel eens een periode met minder vast 
en regenachtig weer voor. Voornamelijk 
de "Hondsdagen", die volgende week 
weer hun intrede doen, staan hiervoor 
bekend. 
Maar wij wachten nu al geruime tijd op 
een periode met warm en zonnig zomer
weer en daar vooral overdag de tempe
ra turen maar niet hoog willen worden, 
laat deze eerste helft van de zomer een 
vrij slechte indruk bij ons achter, al heb-

ben wij over de Junimaand niet te kla
gen gehad. 

Juli dit jaar regenmaand:> 
Juli heeft in deze eerste week al vrijwel 
"elck wat wils" gegeven. In de vroege 
ochtenduren van Zondag 1 Juli werd 
hier en daar in het midden van ons land 
zelfs nog lichte nachtvorst waargenomen. 
Boeren in de omgeving van Zwolle trof
fen 's morgens hier en daar sporen van 
nachtvorst aan, een verschijnsel dat in 
Juli vrij zeldzaam is. Op 3 Juli kwam 
alleen in het Zuiden het kwik boven de 
25 gr. C. maar een actieve storing, wel
ke met onweer ons land passeerde, maak
te de 4e Juli al weer een einde aan het 
warme weer. Plaatselijk viel hierbij veel 
regen, n.l. in Den Helder 23 mm, in 
Twente 19 mm, in Eelde 17 mm, terwijl 
te Ruinen in Zuid-Drenthe maar even 
40 mm werd afgetapt. Hoewel de voor
uitzichten voor de Asser T.T. zich eerst 
niet zo gunstig lieten aanzien, bleef het' 
toch droog, zodat de meer dan 100.000 
bezoekers geen gebruik behoefden te 
maken van hun regenjassen. Zondag l.i. 
meenden velen, dat het dan nu eindelijk 
zomer zou gaan wor_den. Inderdaad be
gon de dag ook met zonnig en warm 
(zwoel) weer. Om 2 uur 's middags 
meldde Vlissingen al de eerste hui en 
enkele uren later kwamen er hier en 
daar vrij zware onweersbuien voor, o.a. 
in Eindhoven, vergezeld van hagel. In 
Leeuwarden viel in 20 minuten 20 mm 
regen. Dit regenfront heeft blijkbaar 
weer een nieuwe periode met regenweer 
ingeluid. Bleef het Maandag in een groot 
deel van ons land droog, Dinsdag viel 
er behalve in Limburg en Brabant al 
weer flink wat regen. 

Tw�e helft van de zomer wanner:> 
Hierop kunnen wij moeilijk een ant
woord geven, maar wanneer wij de ge
gevens over de laatste 100 jaren nazien, 
dan is het kleinste aantalzomerse dagen, 
dat in· De Bilt in deze periode is waar
genomen, 6, nl. in de zomers van •. 1882 
en 1890. Wil er dus geen record gebro
ken worden, dan mogen wij op z'n 
minst nog 4 zomerse dagen verwachten. 
Wij willen hopen, dat het er meer zullen 
zijn. Aan de hand van de laatste gege
vens van Dinsdagavond j.l., verstrekt 
door het K.N.M.I., en voor zover uit de 
laatste weerkaarten was op te maken, 
zag het er voor deze week nog niet zo 
gunstig uit. Woensdag werd er nog 
weer onweer verwacht en daar er op 
verschillende stations de laatste dagen al 
meer dan 30 à 35 mm regen was geval
len, zal Juli al geen zeer droge zomer
maand meer worden. Eind volgende 
week beginnen de "Hondsdagen" met 
naar wij hopen als uitzondering op de, 
regel, eens droog en warm zomerweer. 
Het zijn gemiddeld de komende 2 we
ken, die het warmst van de gehele zomer 
zijn. Wij willen dus voor de tweede 
helft van deze zomer nog goede moed 
houden. 
(Nadruk verboden). 

Wist U .... • 
dat... er een zwam bestaat, die levende 

rupsen aanvalt? De sporen, die 
op het dier neerkomen ontwik
kelen zich en leven van de rups, 
die natuurlijk sterft. • 

dat ... de coloradokever, in Amerika 
reeds lang bekend, in 1919 voor 
het eerst vaste voet kreeg in 
Europa in zuidwest Frankrijk? 

dat ... de onweders zich verplaatsen met 
een snelheid van ongeveer 10-
12 meter per seconde? 

dat... de goudvis oorspronkelijk uit 
China afkomstig is? 

dat ... de mensen steeds ouder worden? 
Iemand, die in 1870 geboren werd 
kon op een gemiddelde leeftijd 
van 38 jaar rekenen. Iemand die 
in 1940 geboren werd op onge
veer 65 jaar. 

dat ... Röntgen in 1895 de zogenaamde 
X-stralen ontdekte?

dat ... de grote filmstudio's in Hollywood 
in 1939 gezamenlijk 251 films 
maakten? Hiervan kostten er 19 
(7.6 %) meer dan een millioen 
dollar. 

dat.. .  Franklin D. Roosevelt bij zijn dood 
bijna 2 millioen dollars naliet? 

dat... er in ons land iedere dag onge
veer 3 millioen brieven worden 
vervoerd door de posterijen? 

dat ... hei: diepste punt in de Noordzee 
669 m onder de zeespiegel ligt? 

TIELEN de Drukkerij met een ervaring van bijna een halve eeuw 



Neusbloeding. 
EEN VEEL VOORKOMEND EUVEL. 

Voor neusbloedingen zijn er tal van oor
zaken bekend. Allereerst dient hier na
tuurlijk het lichamelijk letsel te worden 
genoemd. Daarbij behoeft men dan niet 
slechts te denken aan de bloedneus die 
iemand geslagen kan worden. Het aantal 
ongevallen waarbij bloeding uit de neus 
kan optreden, is veel en veel groter. 
Als bijzonder gevaarlijke toestand dient 
in dit verband de schedelbasisbreuk te 
worden genoemd. Bij grote ongelukken 
waarna een patiënt uit oor, neus of 
mond bloedt, is de allergrootste voor
zichtigheid gebodC'n. Dit kan <?en teken 
zijn dat de getroffene een schedelbasis
breuk gekregen heeft. 

ANDERE OORZAKEN. 

Ook vreemde voorwerpen in de neus, 
ziekelijke veranderingen van de bloed
vaten daar ter plaatse en zweertjes van 
het neusslijmvlies kunnen eveneens een 
neusbloeding tengevolge hebben. Naast 
deze afwijkingen van meer locale aard 
kunnen ook meer algemene ziektetoe
standen aanleiding geven tot bloedingen 
uit de neus. Om te beginnen wordt zulks 
herhaaldelijk waargenomen bij infectie
ziekten: roodvonk, typhus, malaria, 
voorts bij stoornissen in het circulatie
apparaat: verhoogde bloeddruk, vaatver
kalking sommige hartziekten. 
Het gaat hier niet om volledigheid. Het 
ligt slechts in de bedoeling te illustreren 
dat een neusbloeding zeer veel verschil
lende oorzaken kan hebben. 

EENVOUDIGE BEHANDELING. 

Bij de "gewone" neusbloeding die ge
zonde mensen zo maar kan overvallen 
blijft de oorzaak vaak verborgen. De 
bloeding komt na een poosje weer tot 
staan en het leven herneemt zijn ge
wone gang. 
Met deze neusbloedingen hebben wij in 
de praktijk het meeste te maken. Onze 
belangstelling gaat daarom in de aller
eerste plaats uit naar de vraag of er bij 
zulk een onpleizierige gebeurtenis iets 
moet worden gedaan en zo ja, wat. 
Wanneer we er zeker van konden zijn 
dat de bloeding na afzienbare tijd van
zelf tot staan zou komen, kon van een 
bepaalde behandeling wel worden afge
zien, maar men weet zoiets immers nooit 
vooruit. Daarenboven zijn de omstan
digheden meestal zo dat het stelpen van 

de bloeding noodzakelijk is om niet alles 
onder het bloed te laten komen. 
Men late de patiënt daarom rechtop zit
ten met hoofd en neus in de stand die 
men bij het schrijven aanneemt *). Snoe
rende kledingstukken die zich om de 
hals bevinden worden losgemaakt en 
vervolgens wordt de punt van de neus 
met duim en wijsvinger dichtgeknepen. 
De drukkende vingers worden niet te 
hoog en niet laag geplaatst, zij behoren 
rechthoekig op het neustussenschot te 
worden gezet. Dat klinkt alles geleerder 
dan het is: het geheel houdt niets an
ders in dan de handgreep die iedereen 
zou toepassen wanneer hij iemand - in 
dit geval letterlijk - bij de neus zou 
nemen. 
Daar de plaats van de bloeding meestal 
voor en onder in de neus gelegen is, 
heeft deze eenvoudige behandeling 
meestal reeds succes. Na een minuut of 
vijf worden de dichtdrukkcnde vingers 
verwijderd opdat men het effect van ziin 
pogen kan nagaan. Overmatig slikken 
van de patiënt is echter een aanwijzing 
dat de bloeding nog niet is opgehouden: 
er vloeit dan nog bloed naar de keel
holte. 

EEN KOUDE SLEUTEL. 
Gelukt het niet een neusbloeding op 
deze wijze te beheersen, dan moet de 
zaak anders worden aangepakt. Men laat 
de patiënt dan iets achterover leunen in 
een houding waarin hij gemakkelijk zit 
en waarbij het hoofd behoorlijk onder
steund is. De patiënt dient dan enige 
tijd langzaam en diep adem te halen, er 
worden koude doeken op de neus en in 
de nek gelegd. 
Het belang van koude applicatie in de 
nek was reeds aan onze voorouders be
kend. Zij gebruikten daarvoor een grote 
sleutel, in de moderne kliniek wordt 
hiervoor wel gebruik gemaakt van de 
chlooraethylspray. 
Wanneer ook deze tweede methode te
leurstelt, wordt het tiid een geneesheer 
te waarschuwen. Deze kan dan verschil
lende vormen van behandeling kiezen, 
o.a. deppen van het neusslijmvlies met
een watje gedrenkt in adrenaline, etsen 
van het neusslijmvlies b.v. met chroom
zuur- of trichloor-azijnzuurkristallen of 
het tamponneren van de neus. 

HUISDOKTER. 

*) Wij ontlenen deze uitdrukking aan 
het bekende Oranjekruis-boekje, omdat 
deze omschrijving wel ieder misverstand 
uitsluit. 

Voor de belangstelling tij
dens de ziekte en voor de 
deelneming betoond bij 
overlijden en begrafenis 
van onze geliefde man en 
vader 

Te koop: beste Kalfkoe, bijna 
aan telling, vijfde kalf, van 
jarenlang t.b.c.-vrije stal. Jan 
de Bie, Roond 8. 

Te koop gevraagd: slachtkip
pen f 1,50 per kg. Worden 
thuis afgehaald. Op te geven 
bii Meulengraaf "Dommelse 
Barrier", tel. 289, of bij Van 
de Ven, Kromstraat 75, Tel. 

L. CUIJTEN

betuigen wij onze oprechte 
dank. 

Wed. P. Cuijten-v. Eerdt 
en Kinderen. 

Voor direct gevraagd: een 
nette dienstbode. 
M. van der Meijden, Bossche
weg 64, Boxtel. 

Te koop bij Jennissen te 
Liempde, 2 tomen zware 
biggen. 

Net Dagmeisje gevraagd. Zon
dags vrij. J. Buddemeijer, Sla
gerii, Markt. 

Graan verkoping te Esch 

M et vreugde geven wij ken-
Notar,s P. Mertens Tweede meisje gevraagd voor 

dag of dag-en-nacht. Rechter- te Boxtel nis van de geboorte van 
ons eerste kindje, dat wij bij 
het H. Doopsel hebben ge
naamd: 

HANNEKE 
Karel ]oosten 

straat 22. 

Te koop een volbloedvaars, 
bijna aan telling, t.b.c.-vrij, bij 
A. Schoenmakers, Munsel 25.

Jeanne ]oosten- Te koop bij F. v. d. Nostrum, 
v. d. Bongaardt Selissen 5, een partij groen

ONDERTROUWD: 
ANNIE PASTOOR 

en 
LEO VAN GEFFEN 

Huwelijksvoltrekking Dinsdag 

zaad en een spekkuip. 

Lerares R.K. zoekt ongemeu
bileerde zit-slaapkamer, op 
goede stand. Brieven onder 
nr. 2, Molenstraat 19. 

24 Juli a.s., in de parochiekerk 
van St. Petrus, 's morgens om Te koop: Een herenrijwiel, in
half tien. goede staat, hoog model. Pr. 

Bernhardstraat 29. Prijs zeer Raaphof 10. b II k Maastrichtsestraat 22. _i_ ii_. ________ _
Receptie van 1-2 uur. 

Voor soliede nieuwe en ge-
bruikte meubelen, Meubelhuis 
,,De Beurs", Markt 22. 
Te koop: zware N.L.-biggen, 
waarvan gemerkt, bij Th. Wit
lox, Nergena 10. 
-- - ·--- ---
Te koop: beste biggen bij C. 
van Kuijk, Oirschotseweg 6. 

Te koop: een pick-up met 100 
platen. Ten Brinkstraat 6. 

Te koop: 14 weken drachtige 
en guste stamboekzeugen. 

Dobbelsteen, Tongeren 15. 

Te koop: pracht Herenrijwiel, 
24 inch., Remnaaf en zeer 
goede banden. Spotprijs. De
ken Spieringsstraat 13. 

zal op Dinsdag 17 Juli 1951
voorm. 10 uur in het café van 
de heer W. den Ouden te 
Esch, voor de Fam. P. v. Oers 
te Esch A 70

PUBLIEK VERKOPEN: 
4 kopen rogge samen groot 
± 1 ha, langs de weg naar 
Esch; 
2 kopen rogge samen groot 
± 60 aren, langs het binnen
pad; 
4 kopen haver samen groot 
± 80 aren, langs de weg naar 
Esch, 
l koop haver groot ± 14 
aren, op het Venneke, 
2 kopen haver samen groot
± 35 aren, langs de weg naar 
Boxtel; 
1 koop haver groot ± 14
aren, tegenover C. v. d. Laar, 
l koop tarwe groot ± 17 
aren, in het klaverweitje al
daar, 
2 kopen haver samen groot 
± 45 aren, langs het binnen
pad. 
Betaling kooppenningen 1 No
vember 1951. 

GEDONDER 
EEN· 

OPRUIMING 
zoals U nog nooit eerder hebt meegemaakt! 

Vrijdagavond opening der etalages 

en iederun ud uq,q,en 

'T IS WEER 

IN DEN OOIEVAAR 

Op Zaterdag 14 Juli a.s. 
begint onze halfjaarlijkse 

OPRUIMING 
Herenhoeden vanaf f 4,50 
Polohemden " f 3, 9 8 

0 h d 
2 boorden 

Ver em en popeline f 6,95 
Koopjes in zelfbinders, riemen, enz. 

Bij aankoop van f 10,- op al onze 
andere artikelen 

een zelfbinder cadeau 

Fa H. v. Eijck::de Louw
KRUISSTRAAT 1, BOXTEL. 

■ ■ 

WANDLUIZEN? 
Totale vernietiging met onbeperkte 
garantie. 

••••••••••••••............. � -•·······················

: Door deze bericht ondergetekende dat hij de : 
: HEREN�KAPPERSZAAK, : 
: gevestigd v. Leeuwenstraat 17, op zijn naam : 
: BLIJFT VOORTZETTEN. : 
: Beleefd aanbevelend, ! 
: H. P. LAUS, Herenkapper : 
: v. Leeuwenstraat 17, Boxtel :
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

U d t t
■ 

' 8 b f c f h ff , VI R I MORS Molenstraat 82, Boxtel
w a ver en 10 m ra an s en rum ee succes I Voor vertrouwelijke boodschappen voorlopig Tel. 513 

Vanaf Zaterdag 14 Juli 

Uw gulden is nog steeds meer waard 

bij 

Hoek Molenstraat/Stationstraat 

van Hout
Ververgaard 

Kousen 

Sportkousen 

Sokjes 

Overhemden 

Tricotages 

Stoffen 

Babygoed 

Meisjesconfectie 

Jongensconfectie 

0 p A L L E ARTIKELEN 1 0 % CHECQUE-KORTING

.. .. -:: 

Î\ ~ 
ti"\\\\\~ .~ • i_' • 

- .-- '1 ~ 

-----·- -



Per Touringcar naar de Internationale Hoenderpark 
Auto- en Motorraces te Zandvoort "De Meezenhof"22 Juli a.s. • Vertrek 8 uur v.m. Jonge Hennen f 3.00-4.50 Terug over Amsterdam. Vette Slachtkippe n f 4.50 BRILLEN Spaar Uw ogen

Koopt Uw bril bij een Vako p ticiën 

-----

lscHOENENI Opgeven bij Garage Fassbender, Tel. 502, Eerde of bij Ant. Kortbout, Nieuwstraat 188a, lfoxtel. 
In 't Anker F. P. van Langen 

1 voor zeer laqe prijzen 1
koopt men goedkoper 

1 en bij aankoop van 

2 grote repen Melkchocolade 

Stationstraat 62, Tel. 584 Erkend ziekenfonJs,leverancier voor alle ziekenfondsen. 
Ziet onze etalage met de nieuwste brilmonturen. 

slechts 3 dagen 

1 ZIET ETALAGE 1 Voor Uurwerken 

naar Van Vlerken een 3e reep gratis. 
----------------

2 pakken Zeeppoeder Voor KAAS en VIS naar VOS Mooie blanke Zoutevis 
Nieuwe haring, verse en gebakken Vis. 

1 J. A. G E M E N 1 
• Een keuze, mals V ze nergens vindt 

• Vakkundig advies 

• Alle uurwerken mei garantie 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Kruisstraat 10, Tel. 444 Juwelier - Horloger 

'N MOOIE BRIL 

juist passend bij Uw uiterlijk. 
Sterk en niet duur 

Fa A. v. Vlerken, Boxlet Erkend leverancier voor alle ziekenfondsen 
Gemeentewaterleidingbedrijf Boxtel 

Enorme koopjes tijdens onze 
OPRUIMING vanaf Zaterdag 9 uur bij 

Bovendeert's Schoenhandel naast Gemeentehuis ZIE ONZE SPECIALE ETALAGE Loop n,et elders alvorens U zich hebt overtuigd van onze Bijzondere Opruimings-prijzen. 

Il 

een 3e pak gratis. Bij aankoop van Beschuit ontvangt U Beschuit met boter en muisjes gratis. -_,.....---�· VOS, Stationstr. 44, Tel. 527 
============================::; Vette Kaas 1,15 per 500 gr. :-Appelmoes 65 et. per gr. blik Koekjes, .,nz. al les goedkoper C. JAM I N-IJSheerlijk en fijn. 

C. de Jung•v. Kempenv. HORNSTRAAT 12.
C. ESHUISLeenhoflaan 6 B OXTEL 

ALLE VERZEKERINGEN 

Met Uw pijnlijke voeten NAAR 
Jo v. Grinsven-v. Summeren MARKT 15 

Medisch Gedipl. Yoetverzorgster 

WASSEN VERVEN 
STOMEN 

GOEDKOPE AANBIEDING 

COSTUUMS 
Chemisch reinigen voor f 3,' -

Voor slechts korte tijd. 

Denkt aan de 

LAATSTE WEEK 
Goedkoop dekens reinigen. 

Ook aan huis te ontbieden _________________ _ 

Schoen- en Sporthandel 

1 Stationstraat 14 Boxtel Tel. 296 1 
------

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel ;..oemen 

In 5 weken, 

-7 volle Sparzeoelboekjes

dati5 7 qulden 
t� flespaaffl !

�r�
J

�- :1
) 

__ .r..r_, ___ Zoveel, en nog meer, kunt U als Sparklant sparen, dank zij de Sparzegels, die een besparing geven van 10 •to op wat U dagelijks nqdig heeft! 
U spaart altijd op alles! 

• 

Hier heeft U enige 
van de 1 50 voordelen 100 g. Goudstaafjes 28 et 100 g. IJsbonbons 28 et Natuurlijk ook weer met 100/o voordeel in Sparzegels! 

• • 
: CUSTARD• • met Spar-waarborgmerk • Nu heerlijk met vruchten 10 °/o voordeel in Sparze• gels dat is bijna 3 et per • SPARZEGELS 13 pakje' • 
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!Bca6ant
1 
s Centcum

Raadszitting met historisch tintje 
De Gemeenteraad was Donderdag j.l. 
bijeen ter beluistering van de P,er radio 
uitgezonden rede van Minister Van 
Maarseveen, waarmede Z. Exc. de af
kondiging van de Gemeentewet op 5 Juli 
1851 herdacht. 
Deze vergadering was belegd op ver
zoek van de Vereniging der Nederland
se Gemeenten, waarvan de Voorzitter, 
Burgemeester Oud van Rotterdam, de 
ministeriële rede per radio beant-
woordde. 
Bijna alle Gemeenteraden in Nederland 
waren op hetzelfde tijdstip en voor het
zelfde doel bijeen, en het zou interes
sant zijn eens te kunnen vernemen hoe 
onze vroedschappen op de gebruikma
king van het centrale spreekwonder, de 
radio, hebben gereageerd. 
De burgemeester van Amsterdam schijnt 
niet erg enthousiast te zijn geweest met 
de inschakeling van de radio, althans in 
de inleiding tot het beknopte verslag 
van de hoofdstedelijke Raadsvergadering 
werd opgemerkt dat deze een kille plech
tigheid was, waarbij iedere vorm van 
enthousiasme ontbrak. 
De Haagse burgemeester kon evenmin 
bevrediging vinden in de manier v;rn 
herdenkii1g. Hij verklaarde een andere 
opvatting van actieve deelneming te 
hebben dan het luisteren naar een per 
radio uitgezonden herdenkingsrede, en 
hij achtte door de toepassing van de 
overigens bewonderenswaardige_ techniek, 
als de radio is, de mogelijkheid uitge
sloten door eigen beschouwingen een 
"couleur locale" te geven, waardoor voor 
iedere gemeente een eigen stempel te 
drukken was op deze herdenkingsbijeen
komst. 
Inderdaad een visie op de wet en ver
houding tussen gemeenten en departe
menten zou bij een herdenkingsbijeen
komst typische gezichtspunten hebben 
opgeleverd, want de gemeentebesturen 
zijn niet zo bijzonder gestemd ten op
zichte van de regeringsorganen, die de 
wet hanteren. 
Onze Boxtelse Burgemeester heeft even
wel aan zijn Raadsvergadering een 
zekere "couleur locale" weten te geven 
door een opsomming van diverse bij
zonderheden omtrent de gemeente Box
tel zoals die in de gemeentelijke archief
stukken opgetekend waren. 
Veronderstellende dat velen onder onze 
lezers het interessant zullen vinden eens 
te vernemen hoe de situatie van onze 
gemeente 100 jaar geleden in verschil
lend opzicht was, geven wij een en ander 
ter lezing. 

-o-

De bevolking telde op 1 Januari 1851 
4455 inwoners en vermeerderde in de 
loop van dat jaar met 12 personen, zo
dat op 31 December 1851 Boxtel 4467 
inwoners telde. 
121 Personen waren kiesgerechtigd voor 
de Procinciale Staten en de Tweede Ka
mer, en 189 voor de gemeenteraad. 
Met burgemeester C. C. J. Achterbergh, 
als hoofd der gemeente, bestond het ge
meentebestuur uit de volgende perso
nen: H. J. van de Ven en H. van Lies
hout, wethouders, W. van Leeuwen, J. 
van Susante, C. van Osch, P. H. Velsen, 
G. Maas, H. A. Sassen, J. van Giersber
gen en J. van den Bersselaar, raadsleden. 
Het aantal in dienst der gemeente zijnde 
ambtenaren en beambten was op de vin
gers van één hand te tellen, terwijl het 
bedrag van het totaal aan hen uit te 
keren salaris slechts 1059 gulden be
droeg. De secretaris J. F. van Uden ge
noot een jaarwedde van 305 gld., de ge
meenteontvanger A. van den Boer 200 
gld., de klapwaker (nachtwacht) J. Ho
vers 105 gld en de be,de veldwachters 
Dirk Pastoor en J. van Riet ieder 225 
gld. 
Er waren 100 jaar geleden met het be
stuur der gemeente geen "tonnen gouds" 
gemoeid. De begroting voor 1851 toch 
wijst aan als buitengewone ontvangsten 
een bedrag van f 1173,01 ½ en als ge
wone jaarlijkse inkomsten f 6151,01, 
tegenover een post van gewone uitga
ven van f 6360,23½ en buitengewone 
uitgaven f 736,38½. zodat een batig 
slot van f 187,40½ kon worden ge
raamd. 
Op de staat van gewone jaarlijkse in
komsten komt een bedrag voor van 
f 1235 als interest van kapitalen, wat o.i. 
erop wijst dat Boxtel nogal wat bezittin
gen moest hebben in die tijd, terwijl on
der de buitengewone uitgaven voor 
rente van leningsschuld slechts een be
drag van f 20,-· is begroot. 
Als we nagaan dat het kiesgerechtigd 
zijn voor Provinciale Staten en Tweede 
Kamer hoofdzakelijk verband hield met 
belastingplichtigheid en als we het hier
voor genoemde aantal kiesgerechtigden 
stellen tegenover de opbrengst van 
f 3000,- uit de personele belasting, clan 
mag aangenomen worden dat Boxtel niet 
veel gesitueerde inwoners telde. De uit
sluitend kiesgerechtigden toch voor de 
gemeenteraad, dat zijn 68 personen zul
len hun kiesrecht zeer waarschijnlijk ont
leend hebben aan hun belastingplicht 
vanwege het (boeren) bedrijf, dat is dan 
de belasting op het houden van een 
paard, ofwel wegens het bezit van een 
spaa,·bankboekje, waarop minstens een 
bedrag van 10 of 25 glei stond. 
Alhoewel de cijfers van de gewone jaar
lijkse inkomsten en uitgaven niet volle
dig zijn, is het voor de bij "de oude 
tijd" geïnteresseerde lezer wel aan.lig 
alle ter beschikking gestelde gegevens te 
kunnen overzien. 
Onder gewone jaarlijkse inkomsten werd 
begroot uit: opcenten grond en perso
nele belasting f 674,59, opcenten op het 
geslacht f 261,42; personele (hoofdelij
ke) omslag f 3000,-, omslag voor het 
fonds van de klapwaker f 104,-; op
brengst hondenbelasting f 170,-, inte
rest van kapitalen f 1235,-. 

De begroting voor gewone jaarlijkse uit
gaven heeft her volgende (enigszins on
volledige) beeld: 
Presentiegeld van de Raad 
Jaarwedde Burgemeester 

Klokkenist 
" Opzichter 

Onderhoud straten en wegen 
wandelplaatsen 

" waterlopen 

f 60,
,, 275,-

36,
,, 243,-

50,-
5,-

10,-
210,-Voor het voeren der schouw " 

Vuur, licht en bureaube-
hoeften " 158,-

Onderhoud brandspuiten " 90,-
Ondersteuning a. cl. armen " 2416,55½ 
Jaarwedden gemeentegenees-

heer en vroedvrouw 
Medicamenten voor behoef-

tigen 
Verpleging v. krankzinnigen " 
Jaarwedde vaccinateur 
Kosten van bedelaars en 

300,-

150,-
150,-
45,-

kolonisten " 100,-
J;iarwedde der meesters 95,-
Onderwijs van behoeftige, do

,
�h 

niet bedeelde kinderen 90,-
Rente van leningsschuld 20,-
ln verband met hetgeen we hiervoor 
schreven omtrent de kiesgerechtigdheid 
behoeven we ter commentariëring van 
bovenstaande lijst, die een totaalcijfer 
van f 4503,551/2 te zien geeft, er slechts 
op te wijzen, dat in de begrootte gewo
ne uitgaven drie bedragen voorkomen 
met een totaal van f 2656,55 voor ar
menzorg. 
Omtrent het Armwezen geeft de toe
lichting op de begroting van 1851 nog 
de volgende toelichting: 
"Het armwezen binnen deze gemeente 
is niet zec>r bemoedigend; bijna een vier
de gedeelte der bevolking g2niet onder
steuning, waarvan echter velen huishuur 
genieten of tijdelijk bedeeld worden. 
,,De toestand in vergelijking met het vo
rig jaar is genoegzaam dezelfde; gaan 
we echter verde,· terug dan is de armoe
de in de laatste 17 jaa1· alhier onrust
wekkend verergerd. 
"Van 1833 tot 1838 is bijna geen toelage 
uit de gemeentekas aan de grote of H. 
Geest-armen verstrekt, terwijl over deze 
jaren op de begroting zijn uitgetrokken 
f 2400,- voor de gewone en f 600,
voor buitengewone subsidie. 
,,Een der voorname oorzaken daarvan is, 
dat in vroegere jaren in deze gemeente 
belangrijke ontginningen van heide zijn 
ondernomen, hetgeen vele arbeiders van 
buiten heeft gelokt vooral in het aange
geven tijdvak van 1833 tot 1838, wan
neer de schutterij onder de wapenen 
zijnde, er veel navraag om werk was. 
"Tengevolge van dien bestaat thans 
overbevolking in de arbeidersklasse, 
vandaar veel aanbod en weinig navraag 
om werk. 
"En wat vooral loodzaar drukte op de 
behoeftigen is het steeds nog voortdu
rend gedeeltelijk mislukken van hun 
voornaam voedingsmiddel, de aardappe
len; dit veroorzaakt dat hun toestand 
nog steeds exceptioneel is. 
"Wanneer men, zoals vóór die ziekte 
het geval was, voor 10 à 15 cent een 
vat aardappelen kon kopen, bestond de 
mogelijkheid voor menig huisvader van 
een gering dagloon zich en de zijnen te 
onderhouden, doch nu voor die zelfde 
vrucht 40 à 50 cent moet worden vol
daan en de daghuren even laag of zelfs 
door de vele concun-entie lager zijn dan 
vroeger, is het voor de werkman, die 
met een talrijk gezin belast is, niet mo
gelijk geheel zonder ondersteuning met 
de zijnen te kunnen leven. 
,,De middelen, die tot leniging en ver
mindering der armoede behoren te wor
den aangewend, zijn naar onze beschou
wing vooral gelegen in zedelijk verbete
ring der armen door onderwijs en werk
verschaffing en vooral ook door zoveel 
mogelijke wering der bedelarij. 
,,Als werkplaats bestaat een koehaar
spinnerij. 
"Het middel tot verdere verbetering nog 
aan te wenden is ons inziens de verleen
de onderstand zoveel mogelijk in natura 
uit te reiken en aan diegenen, welke in 
de kracht des levens zijn, alleen tegen 
vergoeding van werk. 

-o-

Die koehaarspinnerij werd door het ge
meentebestuur van Boxtel van groot nut 
geacht "daar zij het voorwendsel van 
"geen werk te kunnen vinden ontneemt 
"e:1 tevens de kinderen der annen van 
,,het straatlopen en bedelen terughoudt". 
De werkplaats gaf "aan alle armen of 
behoeftigen gelegenheid tot spinnen, 
hetzij aan de werkplaats zelf of t·huis". 
Maar als men dan ziet, dat in ongeveer 
14 maanden tijd een totaal arbeidsloon 
van f 1020,- was uitgekeerd, dan komt 
men toch tot de conclusie dat het 
"werkverscha ffi ngsobj eet" si echts als 
een druppeltje op de gloeiende plaat van 
de armoede betekende. 
Dan willen we het de arme Boxtelaars 
van 1851 ook niet zwaar aanrekenen dat 
er gedurende de winter veelvuldige klei
ne diefstallen, inbraken en soms stoute 
pogingen tot dien gepleegd • werden, 
"tengevolge waarvan de burgerwacht 
"vooral in de kom der gemeente meer 
"bijzonder dienst gedaan heeft en is 
,,dezelve door ons :,anhouden<l i;:esur
"veilleercl geworden, daarenboven zijn 
,,nog twee stille nachtwachten geëmploy
"eerd die uit vrijwillige bijdragen der 
"ingezetenen zijn gesalariëerd. (Aldus 
de toelichting onder het hoofd "Open-
11 bJrc veiligheid 11

• 

Zoals we gezien hebben was de econo
mische positie van Boxtels volk niet erg 
,,gezond" te noemen. 
Medisch schijnt er geen reden tot be
zorgdheid te zijn geweest, althans, on
der de rubriek "Medische Politie" wordt 
gerapporteerd: 
,,De gezondheidstoestand in het afgelo
pen jaar voor mensen en dieren is zeer 
voldoende geweest·. Heersende ziekten 

zijn volstrekt niet opgemerkt geworden". 
-o-

Uit de cijfers die gegeven werden over 
het onderwijs is af te leiden, dat in vroe
ger jaren het onderwiis voor meisjes niet 
zo nodig werd geacht als voor jongens. 
Op 15 Januari 1951 telde de openbare 
school in de kom àer gemeente Boxtel 
278 leerlingen, waarvan 114 meisjes, in 
de school van Tongeren was de verhou
ding minder ongelijk. Daar werden op 
de 120 leerlingen 56 meisjes geteld, in 
Gemonde was de verhouding procente· 
lijk gelijk aan die van de Tongerse 
school, waar op een getal van 196 leer
lingen 90 meisjes werden geteld. 

-o-

Voor wat de Lrndbouw betreft werd de 
toestand gunstig genoemd, alhoewel op 
29 Juli van het jaar 1851 een hagelbui 
veel schade had veroorzaakt. Een scha
de welke volgens taxatie f 16.640,- be
droeg. 
Behalve de teelt van rogge, aardappelen 
en gerst kwamen op de lijst van land
bouwgewassen nog voor 3.\/2 bunder 
hennip, 37 bunder winter-koolzaad, 26 
bunder zomer-koolzaad, 35 bunder vlas 
en 171 bunder boekweit. 
De veestapel telde 7 stieren, 83 trek
en slachtossen, 1621 koeien en kalveren, 
3 ezels, 425 schapen, 427 varkens, 469 
geiten en 278 paarden. 
Omtrent ambacht en industrie heeft het 

gemeenteverslag van 1951 slechts een 
oppervlakkige vem1elding. 
Als voornaamste fabrieken worden ge
noemd de pellen- en clamastweverijen, 
die in een gunstige toestand verkeerden. 
Typisch is de vermelding dat aan J. H. 
van der Krabben concessie werd ver
leend om zijn koren- en windmolen ook 
door paardenkracht in beweging te doen 
brengen. 
En dat Boxtel destijds inzake de bedrijfs
outilage conservatief was gebleven lijkt 
aannemelijk op te maken uit de termino
logie v:in het rapport: ,,er is nog slechts 
één stoomwerktuig in gebruik". Dat was 
dan in de korenmolen van de erven G. 
Bogaers. 
Heel terloops wordt overigens nog in 
het jaarverslag vermeld "het enige pa
pierfabriek in deze provincie is hier ge
vestigd". 
Het aantal werklieden, dat fabriekmatige 
:irbeid verrichtte bedroeg 240. 
Ook de rubriek Scheepvaart had een 
plaats in het jaarverslag over 1851, en 
wij lezen dan: ,,De rivier de Dommel, 
,,bevaarbaar zijnde tot de alhier bestaan
"de watermolen, heeft daarop enige 
,,schipperij plaats met kleine aken voor
"al in mestspeciën, asschen, hout- en 
"bouwmaterialen. Twee schippers met 
"aken, samen 29 tonnen metende, zijn 
,,alhier gevestigd". 
Dit was dan het historische memoran-

dum door onze Burgemeester gegeven in 
een Raadszitting, die belegd was "om te 
luisteren", wat naar het wezen van het 
college wel heel uitzonderlijk is, en 
waard is als een historische gebeurtenis 
opgetekend te worden. 
Wij bedoelen hiermee niets onvriende
lijks aan onze gemeenteraad en verkla
ren dan ook gaarne <lat onze eclelacht
baren voor een keer 'n gemakkelijk en 
rustig zitje achter de groene tafel van 
harte is gegund. 
Evenwel de voorzitter heeft formaliter 
aan de Raad een agenda voorgelegd vol
gens welke ene machtiging werd ge
vraagd tot het aangaan van een kasgeld
lening en tot aankoop van gronden van 
de Domeinen, gelegen bij de voormalige 
Renbaan aan weerszijden van de spoor
weg. 
Verder kwam een voorstel in behande
ling tot het doen houden van een be
voikingsonderzoek op tuberculose, waar
voor een wijziging van de gemeentebe
groting nodig was vanwege de kosten 
aan dit onderzoek verbonden. - Blij
kens de toelichting worden de totale 
kosten geraamd op f 16.500, waarvan 
een bijdrage van de bevolking wordt ge
taxeerd van f 8500,- en f 8000,- ten 
laste der gemeente blijft. 
Overeenkomstig het voorstel werd be
sloten, en hiermede was de Raadszitting 
geëindigd. 

Het Hoofd van het gemeentebestuur van BOXTEL 
MAAKT BEKEND,

dat ter gemeentesecretarie vanaf Maandag 16 Juli 1951 ge
durende veertien dagen, in uitvoerige kaarten uitgewerkt, 
voor eenieder ·ter inzage ligt het door de raad dier gemeente 
in zijn vergadering van 8 Juni 1951 vastgestelde plan tot her
ziening van het plan van uitbreiding, waarbij de bestemming 
van de in dat plan begrepen grond, gelegen ten westen van 
de spoorlijn Boxtel-Eindhoven, nader wordt aangewezen 
(partieel plan industrieterrein met daarmede verband hou
dende herziening van het plan in hoofdzaak). 

mm1i amm 
� WAGON- EN BRUGGENFABRIEK TE UTRECHT 

De geldende bebouwingsvoorschriften liggen mede ter 
inzage. 
Binnen zes weken na de termijn van ter inzage legging kun
nen de belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de ,·aad 
hebben gewend, bij Gedeputeerde Staten der provincie 
Noord-Brabant hun bezwaren indienen. 

Het Hoofd van het Ge111ec:1tel,estuur voornoemr1, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

Boxtel, 13 Juli 1951. 

OPRUIMING 

bij J<fein maac :Oap11,ec 
Wij liggen ver beneden 
de marktprijzen. 

Zie onze speciale etalage en 
U zult zeggen hoe bestaat 't ! 

Klein n1aar Dapper 
Rechterstraat 67 Boxtel 
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laat dan eerst uw

1 
VOETEN VAKKUNDIG VERZORGEN 

door PEDICURE 

WIESGEMEN 
1 

1 Stationstraat 96 Telefoon 2:::..16 
Wegens drukte gelieve tijdig te bespreken. 

-----

� G e • In verband met uit te voeren grote op
drachten vragen wij voor de fabricage 
van rijtuigen en wagens 
ZEER BEKWAME GESCHOOLDE 

BANKWERKER
(Constructie} 

ELECTRISCH LASSE
(N.V.L. diploma) 

• Slechts zij, die over een ruime prakt. 
ervaring beschikken en voldoende 
kennis bezitten van het lezen van 
tekeningen, komen in aanmerking. 

• Voor kosthuizen kan gezorgd worden. 
• Uitsluitend persoonlijke aanmelding

tussen 19 en 21 uur op het Gewestelijk 
Arbeidsbureau te TILBURG op 16
JULI of op het Gewestelijk Arbeids
bureau te EINDHOVEN op 18 JULI 
of het Gewestelijk Arbeidsbureau te
BREDA op 20 JULI. 

• Gemaakte reiskosten zullen worden 
vergoed. 

• Alle Dames doen mee aan de
Grote Prijsvraag voor lndolette Wave
Hoofdprijs 
2e prijs 
3e prijs 
4e t/m 6e prijs 
7e t/m 12e prijs 

f 2500 

" 1000 

500 

250 
100 

13e t/m 24 prijs Hbo raam, 
ventilator 
Honderden troostprijzen 

* 

Haal nog beden 
een invulformulier 
en zend in vóór 

30 Juli 
Deelname geheel 

kosteloos 

Dames- Kapsalon M. J. v.d. Broek 
,,!._ Breukelsestraat 34, Boxtel • 

�-------------------------------------= 

Zaterdagmorgen 9 uur begint 

onze grote half==jaarlijkse 

OPRUIMING 
Wrijf uw ogen goed uit ..... 

Ziet de enorme koopjes 

1n onze etalage1s 

en U zult zeggen ..... 

DIT KAN ALLEEN 

QOXTEL 

WONINGINRICHTING 

Rechterstraat 22==24 

Vraag in onze zaak 
naar onze zeer 

SPECIALE RECLAME 

- - - -1 vacantie hebben 



Galerij van grote manne-n 
19 JULI: VINCENT VAN PAOLO. 

De film "Monsieur Vincent" . heeft in
dertijd getracht binnen het bestek van 
zeven kwartier een portret te schetsen 
van een man, die 79 jaar oud werd en 
er ruim vijftig van doorbracht met vech
ten tegen materiële en de d.1!_aruit voort
vloeiende geestelijke ellende van zijn 
medemensen. Dat de rolprent nogal een
zijdig uitviel en slechts een bepaald 
aspect van deze grote figuur naar vo
ren bracht, valt dan ook niet te ver
wonderen. Ze had o.m. deze grote ver
dienste, dat :z;e ons een blik gunde in 
de maatschappe)ijke ontreddering van 
die tijd en in het hart van deze grote 
apostel der werkdadige naastenliefde. 
Men vertelt van hem, dat hij reeds als 
kind goed was voor de armen. 
Zulke kinderen zijn goddank geen uit
zonderingen, ook nu niet en daarom 
menen we· te mogen zeggen, dat alleen 
daardoor Vincentius niet boven veel an
deren heeft uitgeblonken en zijn kin
derlijke genegenheid voor de armen zou 
niet het vermelden waard zijn geweest, 
ware het niet, dat deze genegenheid in 
de vruchtbare ziel van Vincent een rijke 
voedingsbodem heeft gevonden en zo 
kon uitbloeien tot de heldhaftigheid van 
de beroemde Heilige Vincentius, wat wèl 
vermeldenswaard is. Deugden zijn tere 
planten, die door God in �lke herboren 
mensenziel worden uitgezet en do9r de 
zorg van ieder mens tot bloei moeten 
komen. Heiligheid is niets anders, dan 
het telen van die planten onder de koes
terende zon van Gods genade, maar niet 
zo, dat de tuinman er met gekruiste 
armen bij kan gaan zitten. Elke plant 
wordt, vooral in haar eerste groei be
dreigd door het weer, het onkruid en het 
ongedierte en elke plant heeft licht, 
lucht en water nodig. Planten moeten 
worden beschermd en gevoed en zo is 
het ook met de deugden. Vincentius had 
evenals ieder ander een afkeer van be
dompte sloppen; maar hij bracht er jaren 
in door. Hij had een afkeer van onge
dierterijke armoe; maar hij sliep tussen 
schooiers en vagebonden. Hij was te 
simpel van geest om zich thuis te voe
len in de somptieuse kastelen van adel
lijke groten; maar hij liet zich het hof
leven welgevallen om één koninginne
ziel. Hij was vies van besmeurde kleren; 
maar hij deed zelf de was, de stinkende 
was der armen en kookte zelf hun 
voedsel. 

• 

Hij was gevoelig voor een woord van 
dank; maar hij verduurde zonder kla
gen de scheldwoorden en verwensingen 
van ontevreden armen. Hij walgde van 
de zonde, die zo mals op çle ellende 
tiert; maar hij bewoog zich mild en min
zaam tussen ongehuwde moeders en ont
eerde vrouwen. Hij hield van een goed 
bed en een gemakkelijke stoel; maar hij 
was steeds op reis en sliep veelal op een 
plank. Hij was gevoelig voor een blik 
van vriendschap; maar hij schrok er 
niet voor terug vijanden te maken, als 
het om zijn armen ging. En hij hield dit 
alles vijftig jaren vol. Als hij zijn ge
moed had laten spreken, dan had hij 
evenals zovelen volstaan met een rustig 
leven, arbeidzaamheid wel, maar toch 
liefst zo rimpeloos als een eenzaam ven 
in de bossen; dan zou hij "de brui" ge
geven hebben aan al die vrijwillige af
jakkerende beslommeringen om een me
nigte proleten, waarvan de meesten zijn 
naastenliefde als een billijkheid be
schouwden en vloek voor zegen terug
gaven; dan had hij als een eerzaam 
dorpspastoor met ijver gewerkt aan zijn 
makke schaapstal en de ontzaggelijke 
taak der sociale charitas overgelaten aan 
een of andere kloostergemeenschap van 
zelfvergeten nonnen. Maar hij trok er 
op uit en stichtte zelf een congregatie, 
twee congregaties, een van mannen en 
een van vrouwen, die hij met zijn weer
galoos voorbeeld bezielde tot helden
daden van onbeschrijfelijke afmetingen. 
Hij wilde radicaal dat alles schragende 
gebod der nieuwe Wet in practijk bren
gen: bemin uw naasten, bemin uw vijan
den, doet wel aan wie U haten. 
En dat zonder de luidruchtige trompet 
te roeren, zonder reclame, zonder op
spraak, zonder bluf en vertoon, door 
niemand gezien en gewaardeerd dan door 

God, Die in het verb_orgene ziet en alles 
vergeldt, en met de opgelegde schijn, 
dat hij alles gráág deed!!! Hoe kon hij 
in 's hemels naam anders tot zijn jongste 
,,dochter van liefde" ,spreken van "naas
tenliefde, die de armen ons niet kwalijk 
behoeven te nemen"? 
Men wordt er stil van .. . . . .  en dat is al 
veel! Beter is, bij het beschouwen van 
de scheefgegroeide Reus Vincentius op 
te springen en de handen uit de mouwen 
te steken omwille van de lijdende even
mens, zelfs als we van deze niets te 
verwachten hebben .. .... Aan de naasten-
liefde immers hangt de hele Wet en de 
Profeten, en !!r is helaas nog te veel 
naastenliefde - ook in georganiseerd 
verband - die de armen ons kwalijk 
moeten nemen. 

A. K. 

De landbouw en onze bijen 

De bespuitingen met vergiften ter be
strijding van ziekten en schadelijke in
secten, welke elk vooriaar, wanneer de 
landbouwgewassen in bloei staan, plegen 
te worden verricht, vormen nog altijd 
een gevaar voor onze bijenstand. De 
maatregelen, die met betrekking tot de 
ziektenbestrijding in de landbouw wor
den genomen, nemen met de dag toe en 
men vraagt zich dan o_ok met bezorgd
heid af, of het vernietigen van de nut
tige insecten, die ook door deze maat
regelen worden getroffen, wel onge
stoord door kan gaan. 
Wanneer bespuitingen of bestuivingen 
met vergiften laat in de avon,d of zeer 
vroeg in de ochtend of bij koud weer 
worden uitgevoerd, is het gevaar voor 
de nuttige insecten niet zo heel groot, 
ook al staan de gewassen in bloei. Bo
vendien is het van belang, dat de imker 
vooraf op de hoogte wordt gesteld van 
het tijdstip, waarop de bespuitingen 
plaats hebben, zodat de bijen tegen de 
dreigende gevaren kunnen worden be
schermd. Toch blijkt in de practijk, dat 
de boer of fruitkweker lang niet altijd 
zijn ziektebestrijdingen kan uitvoeren op 
het moment, dat hij dit het liefst zou 
wensen. Veelal komt het voor, dat een 
voorgenomen behandeling van het ge
was door de slechte weersomstandighe
den geen doorgang kan vinden, met het 
gevolg, dat de imker alle voorzorgsmaat
regelen tevergeefs heeft genomen. 
De grote bloei is voor vrijwel de meeste 
landbouwgewassen achter de rug, doch 
de paardebonen, de mosterd, het radijs
zaad en de witte klaver staan nog in 
volle bloei, terwijl de rode klaver zelfs 
nog in een beginstadium verkeert. Wat 
de rode klaver betreft, dient bij het be-, 
oordelen van het gedrag der bijen op 
dit gewas de nodige voorzichtigheid in 
acht te worden genomen. Veelal gaat 
men van de veronderstelling uit, dat de 
tong van de bij de nectar, die bij de 
rode klaverbloempjes vrij diep zit, niet 
kan bereiken. Wanneer de weersomstan
digheden gunstig zijn, blijkt de nectar 
voor de bijen echter wel bereikbaar te 
zijn. 
In de hommelwereld doen zich dit jaar 
zeer vreemde verschijnselen voor. Uit 
waarnemingen van de laatste 10 jaar is 
komen vast te staan, dat het verschijnen 
van de eerste hommelkoninginnen op de 
1 0e of de 11 e Maart kan worden ge
steld. Er komen op deze regel wel eens 
uitzonderingen voor, doch meestal be
perken deze zich tot een paar dagen. 
Dit jaar werd de eerste hommel echter 
in April waargenomen. Ook de volgorde, 
waarin de verschillende hommelsoorten 
gaan vliegen, geeft een ander beeld te 
zien. Late hommelsoorten vertoonden 
zich vroeg; vroege soorten verschenen 
laat. 
De bestrijding van de herik, die in het 
late najaar zeer druk door de bijen 
wordt bevlogen, dient tenslotte op een 
zodanig tijdstip plaats te hebben, dat de 
bijen daar geen schade van ondervinden. 
De bijenvolken moeten in de winter voor 
een deel van het stuifmeel leven en als 
zij, met het stuifmeel, vergif mee naar 
huis slepen, lijden de volken daar de 
hele winter onder. 

Avonturen van BIM 

Als Bim en Bam op zekere dag een wan
deling maken door het bos, komt er 
plotseling een grote panter uit de strui
ken te voorschijn gesprongen. Bim en 
Bam zetten het natuurlijk op een lopen 
en zo gauw ze een boom zien, klimmen 
ze er fluks in. Maar ocharm, de panter 
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kan ook goed klimmen. In één-twee-drie 
gaat hij hen achterna! Bim en Bam haas
ten zich angstig naar de top van de 
boom, die gevaarlijk doorbuigt. Maar 
juist als de panter zijn klauwen naar 
onze vrienden uitsteekt, breekt de top 
en vallen Bim en Bam op de grond. De 

Fatima-kapel 

Verantwoording binnengekomen giften. 
Vorig saldo f 470,06 
Wekelijkse bijdrage " 16,45 
N.N., Frans Staelstraat 2,50 
Van N.N. voor Mariahulp 1,-

f 490,01 

·Missie= Thuisfront
Opgehaald voor de Boxtelse Missie
naaikring op het Gouden Huwelijksfeest
van de fam. Kuenen f 13,55.

Opgehaald voor Missienaaikring "Miad"
op de bruiloft van Huijs-v. Esch f 3,61 .

Bij de uitvaart van H. v. d. Meerendonk
opgehaald voor de Missie f 20,50.

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

9e Zondag na Pinksteren, 
15 Juli 1951. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H.' Mis van half 7 gel. mndst. voor 
Arnoldus van Kilsdonk; kwart voor 8 
gel. H. Mis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochie; z.a. gel. mndst. 
voor Adrianus Schepens. De H. Mis van 
9 uur w@rdt opgedragen voor een bizon
dere intentie bij gelegenheid van de 
Dioc. Sportdag van de Kath. Jonge 
Middenstandsvereniging; om half 11 de 
Hoogmis gez. gef. jrgt. voor Martinus 
van Zeeland. 
Vandaag zal in alle HH. Missen de 
eerste collecte bestemd zijn voor het 
blin'den-instituut en voor het doofstom
men-instituut, de tweede collecte voor 
de bizondere noden der Nederlandse 
Bisschoppen, welke beide collectes ten 
zeerste in de mildda_digheid der gelovi
gen worden aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
A.s. Zondag 22 Juli is het aangeven van
de kinderen voor de Kleuterschool van
2-4 uur n.m.
Dus niet vandaag, zoals was aangekon
digd, doch Zondag a.s. van 2-4 uur.
De kinderen moeten vóór 1 Januari 1952
4 jaar zijn.
Gelieve trouwboekje mee te brengen en
op de aangegeven uren te komen in de
Kleuterschool.
De zelatricen van de Voortplanting des
Geloofs worden verzocht de contributie
van het tweede halfjaar op te halen.
De parochianen worden er aan herin
nerd dat de Kerkmeesters deze maand
het kerkegeld zullen ophalen.
Maandagavond om half 8 Maria-Con
gregatie.
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
Vrijdagavond vergadering van de H. Fa
milie om 8 uur.
Zaterdag gelegenheid om te 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 gel. H. 
Mis voor Hendrina v. der Loo-van Oir
schot; z.a. gel. H. Mis voor Hendrikus
v. d. Meerendonk v.w. de Br. H. Bloed;
half 8 gel. H. Mis voor Adrianus van
Schijndel; half 9 gel. jrgt. voor Hubertus
Hendricus Verrijt.
Hedenavond om half 8 Congregatie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor een bizondere intentie; z.a.
gel. H. Mis voor Johannes Jac. v. Kem
pen; half 8 gel. H. Mis voor Hendrikus
v.· d. Meerendonk v.w. 0. L. Vrouw
van de Rozenkrans; half 9 gel. H. Mis
voor Henriëtte Witteveen-Schone.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Harrie Weyers; z.a. gel. H. Mis
voor een bizondere intentie; half 8 gel.
H. Mfs voor Wilhelmina Schellekens-v.
d. Ven; half 9 gel. H. Mis voor Fran
ciscus Janssen.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Cornelis Winkers en Hendrica
v. Schijndel de hsvr.; half 8 gef. gel. jrgt.
voor de Fam. Antoon Bosch en Joanna
de hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor Jacobus 
van Elk en Lambertus de zoon; half 9 

en BAM 

stam van de boom zwiept echter met 
zo'n vaart terug, <lat de panter zich niet 
kan vasthouden en een heel eind het 
bos in wordt geslingerd. 
Bim en Bam zorgen wel, dat .ze uit de 
voeten komen...... ze hebben voor die 
dag genoeg van het wandelen. • 

gel. H. Mis voor Martinus Giesbers. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Marinus van Hal v.w. de Br. van 
het H. Bloed; haÎf 8 gel. jrgt. voor Jo
hannes v. d. Heuvel; z.a. gel. jrgt. voor 
Wilhelmina van Gent-v. der Schoot; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor de over!. 
familie Siemerink-Hensen; H. Bloed-Ka
pel gel. .H. Mis voor een bizondere in
tentie; half 9 gez. mndst. voor Jacobus 
Raaymakers. 
Hedenavond om 8 uur vergadering van 
de H. Familie. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor een bizond_ere intentie; half 8 gef. 
gel. jrgt. voor Joanna Maria Catharina 
Bosch; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica 
van Laarhoven; half 9 gez. nmdst. voor 
Adrianus Pennings. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Jan Alphons Ma
rie Wijn geb. te Roosendaal en won. in 
deze parochie en Antoinetta Maria Beks 
geb. te Venlo en won. te Oirschot, waar
van heden de lste afkondiging geschiedt. 
Jacobus Havermans uit deze parochie 
en Gertruda Klomp uit de parochie van 
kondiging geschiedt. 
Leonardus Adrianus van Geffen en Anna 
het H. Hart, waarvan heden de 2de af
Maria Nicolasina Elisabeth Pastoor bei
de geb. en won. in deze parochie; Fran
ciscus Bemardus Maria Nas geb. te 
Ravestein en won. in deze parochie en 
Aloysia Johanna Dinnissen geb. te 
Mook-Middelaar en won. in deze par., 
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. 

* * *
In verband met het Ziekentriduum dat 
in onze parochie zal gehouden worden 
op 31 Juli en 1 en 2 Augustus a.s., zul
len de dames van de ziekenactie hun 
rondgang door de parochie houden ter 
bestrijding van de onkosten. 
Wij bevelen deze collecte ten zeerste 
aan! 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
9de Zondag na Pinksteren. 

Dse eerste schaal gaat voor de Doof
stommen en de blinden: - de tweede 
schaal voor de Bijzondere N9den. 
Onder de HH. Missen van 7 en 8 uur 
is het algemëne H. Communie voor de 
leden van de H. Familie voor Moeders 
en Gehuwde Vrouwen. 
De Hoogmis is vandaag met volkszang. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje VQ.0r onze parochianen in 
het buitenland- en voor het behoud van 
de vrede. 
MAANDAG - feestdag van 0. L. 
Vrouw van den berg Karmel. 

, DONDERDAG - feestdag van de H. 
Vincentius à Paula. 
De zelatricen van de Broederschap van 
het H. Hart en van de Broederschap van 
St. Willibrord zullen de jaarlijkse bij
drage gaan ophalen. 
ZONDAG: IN DE· KERK: 
6 uur Ld. voor een overledene; 7 uur 
Ld. voor het geestelijk en tjjdelijk wel
zijn van de parochianen; 8 uur l.d. tot 
bijzondere intentie uit dankbaarheid ; 
kwart over 9 Ld. voor overleden Moe
der; half 11 HOOGMIS voor Jan Her
mes-Schüller als lid van de H. Familie. 
IN DE WIJK-KAPEL DE "BURCHT": 
kwart over 7 l.d. voor Adrianus v. Ge
nuchten v.w. Broederschap van de H. 
Bernardus; ha)J 9 l.d. voor overleden 
Moeder; kwart voor 10 Ld. voor over
leden Vader. 
MAANDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Adriaan Verhoeven; kw. voor 8 Ld. voor 
Willem v. d. Langenberg en Adriana de 
dochter; zijaltaar Ld. voor Henriëtte 
Strijbosch; half 9 I.m. voor Woutherus 
v. W eert-Karssemakers.
DINSDAG: 7 uur Ld. voor Antonius v.
Hees en Adriana v. d. Wetering z.e.; 
kw. voor 8 I.m. voor Jan Cornelis van
Wijk; zijaltaar Ld. voor Petronella van 
Oers; half 9 Ld. voor Adriana Wou
trina . Sleutjens-Goossens.
WOENSDAG: 7 uur gef. Ld. voor Wil
helmina v. Oerle en overleden familie
v. Oerle-v. Nuenen; kw. voor 8 l.j. voor
Wilhelmina v. d. Sande-Op 't Hoog en
Cornelis de zoon; zijaltaar 1. j. voor 
Marinus Michielsen; half 9 1. m. voor 
Henricus Dieden. 
DONDERDAG: 7 uur gef. l.j. voor Wil
librordus v. d. Linden; kw. voor 8 l.g. 
voor Adrianus van Erp; zijaltaar Ld. v. 
Maria Beaard-Janssen; half 9 I.m. voor 
Henriëtte Strijbosch; half 10 gez. Hu
welijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur I.m. voor Adriana v. 
d. Linden-v. Erp; kw. voor 8 l.j. voor
Johanna Michielsen-v. Krieken; zijaltaar
i.d. voor Petronella v. d. Boogaard
Smulders in de parochie van St. Petrus
overleden; half 9 Ld. voor Adriana
Wagenaars-v. d. Linde.
ZATERDAG: 7 uur Ld. voor Willem
Matthijssen; kw. voor 8 Ld. voor Lies
de Kort-v. d. Elst; zijaltaar Ld.· voor
Andreas v. Liempd; half 9 Ld. voor Jo
han Hermes-Schüller.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

9e 2ondag na Pinksteren. 
15 Juli 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis uit 
dankbaarheid voor de behouden terug
komst onzer soldaten uit Indonesië. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Nicola
sina Toelen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Hubertus 
v. Osch.
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Joan
nes Wagenaars.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria
de Bie.
VRIJDAG: half 8 jrgt voor de familie
v. Schaik.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes
v. d. Oetelaar en Joanna Maria de hsvr.;
9 uur gez. H. Mis tot bijzondere inten
tie.

Deze week zullen geschieden: 
Donderdag mndst. voor Joannes Berg
man. Vrijdag mndst. voor Henrica Vor
stenbosch. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
9e Zondag na Pinksteren.
15 Juli 1951. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Jo
hannes Vissers; om half 9 H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; om 10 uur de Hoogmis, als 
gez. jrgt. voor Godefridus van Gestel. 
De eerste schaal is voor de eigen kerk; 
de tweede voor de Bijzondere Noden. 
In de tweede helft van Juli zullen de 
Broedenneesters van de Broederschap 
van het H. Bloed te Boxtel de jaarlijkse 
contributie komen ophalen. Ook nieuwe 
leden kunnen worden ingeschreven! 
Om half 3 Lof na het lof wordt gezon
gen lied Nr. 50. 
MAANDAG 16 Juli: de feestdag van 
0. L. Vrouw van de Berg Carmel; om
half 8 H. Mis voor Adrianus Dankers.
Van na de H .Mis tot 10 uur houdt het
Kerkbestuur zitting in de pastorie, tot
het innen van de kerkbankenpacht.
DINSDAG: om half 8 H. Mis voor Jo
hanna Renders-van de Maasdijk.
WOENSDAG: om half 8 mndst. voor
Joannes Wilhelmus Brands.
DONDERQAG 19 Juli: feestdag van de
I-1. Vincentius a Paula; om half 8 H.
Mis voor Johannes Maas als overleden 
lid van de St. Vincentius-vereniging. 
VRIJDAG: om half 8 H. Mis voor Jo
hanna van Hulst, te Ein<lhoven-Strijp 
overleden. 
ZATERDAG: om half 8 mndst. voor 
Johannes Maas. 
Des middags is er gelegenheid tot biech
ten van 6 tot 7 uur. 
Gebeden worden verzocht voor Hen
drica van de Rijdt te Volkel overleden; 
en een noveen ter ere van .Q. L. Vrouw 
van Lourdes voor een zieke. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE. 

9e Zondag na Pinksteren.
15 Juli 1951. 

ZONDAG: half 7 1. m. voor Adriana 
Jacobus Vullings te Bergeyk overleden; 
8 uur 1. m. tot welzijn der parochie; 10 
uur z. j. van Andries v. Abeelen; 3 uur 
Lof, daarna meis1.:scongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Corn. v. 
Abeelen; half 8 1. mndst. voor Corn. 
Putmans; 8 uur l. mndst. voor Cornelia 
Traa. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Maria v. 
Abeelen; half 8 1. j. voor Adr. v. Boxtel; 
8 uur 1. j. voor Jos. Petrus v. d. Velden. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor Jo
hanna Adr. de Rooy; half 8 1. 7e voor 
Adriana Adr. v. d. Sande; 8 uur 1. j. 
voor Hendrica v. Boxtel. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Petro
nella van Abeelen; half 8 l. j. voor Pe
tronella Jos. Petrus v. d. Velden; 8 uur 
1. j. voor Jan Nijssen en Hendrica de
hsvr .. 
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Theod. v. d.
Meerakker; half 8 1. j. voor Adr.
Goyarts; 8 uur l. j. voor Lamb. v. Roo
sendaal.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Hendrica
Theod. v. d. Meerakker; 4alf 8 1. m.
voor Hendr. v. d. Meerendonk te Box
tel overleden; 8 uur l. j. v -oor J�iµia
Mària Adr; Kuppens. • • • 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Johanna
Cornelia Kuppens; 8 uur 1. j. voor Lam
berta Willems v. d. Aker.

In de Kapel der I;erw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Jan Maa,s. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Corn. Putmans 
v.w. de Spaarkas. Woensdag 7 uur 1. m.
voor Maria Adr. v. Dijk v.w. de familie.
Donderdag 7 uur 1. m. vo9r 1,.aurentius
Quinten als over!. lid proc. van Haken
dover. Vrijdag 7 uur 1. m. vobr Laur.
Quinten als over!. lid Boerenleenbank.
Zaterdag 7 uur 1. m. voor Johanna Adr.
de Rooy als over!. lid H. Bernadette.
Zondag: 7 uur 1. m. voor Johannà Adr.
de Rooy als over!. lid Processie van
Bokhoven.
7e Adriana Adr. v. d. Sande te St.
Oedenrode overleden.
30e Hendr. v. d. Meerendonk te Boxtel
overleden. Eerw. Zr. Charlotte te
Liempde overleden.

-· 

Zaterdag ondet ·de H. Mis van 8 uut
algemene H. Communie der kinderen;
de jongens komen biechten Donderdag 

de meisjes Vrijdag om 8 en 1 uur.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
9e Zondag na Pinksteren. 
15 Juli 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor de blinden en de 
doofstommen; derde voor ,l!ijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Wilhel
mina Konings-v. d. !,,_aar; half 9 H, Mis 
ter ere van de H. Aartsengel Michaël; 
10 uur Hoogmis voor _de parochie. 
MAANDAG: 7 uµr mndst. voor Gerar
dus Josephus van Oers; 8 uur H. Mis 
voor Mej. Maria Emerentia Banens. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Antonia 
Wilhelmina van Rulo; 8 uur jrgt. voor 
Adrianus van den Akker. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Maria 
van den Akker-v. Zeeland; 8 uur H. 
Mis voor Hendricus van de Langenberg 
v. w. Proc. Tilburg-Hakendover.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis tot bijz.
intentie (V); 8 uur jrgt. voor Gerardus
van den Akker. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna
van Zeeland; 8 uur jrgt. voor Ant9nius
van den Braak.
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Corne
lis Pieter Verhoef; 8 uur jrgt. voor Hen
rica van den Braak-v. Abeelen.
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers; H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 15 Juli. Negende Zondag na 
Pinksteren. 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 
overleden leden der familie Henket. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs; om 
half 8 voor zekere intentie. 
ZATERDAG: om 7 uur tot bijzondere 
intentie. 

' • 
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Staatssocialisme 

In Nederland? 

15 December van het vorig jaar schre
ven wij op deze plaats over "Zelfsi:án
digheid en Overheidsgezag". We kwa
men toen tot het besluit dat in een na

. tuurlijk opgebouwde en daarom ook 
christelijke maatschappij, de gezagsorde 
aldus moet zijn: ,,ieder persoon, ieder 
gezin, iedere vereniging of groep komt 
vrijheid en zelfstandigheid toe. Het 
Staatsgezag heeft het recht de samen
leving te ordenen en tussen beide te 
komen, maar alleen als dit nodig is, n.l. 
wanneer een lager gezag ontoereikend 
is of fouten maakt." 
In ons artikel van de vorige week con
stateerden wij dat de opbouw van onze 
Nederlandse inaatschappij door het be
leid van de naoorlogse regeringen een 
aardig eind op weg is naar staatssocia
lisme. Wat bedoelden wij hiermee? Dit ... 
dat het regeringsbeleid langzamerhand 
heel ons sociaal en economisch leven 
onder de rechtstreekse leiding van de 
staat brengt. We noemen dit "socialis
me", omdat het een onnatuurlijke ver
schuiving meebrengt van het particulie
re naar het gemeenschappelijke; we noe
men het "Staats" -socialisme omdat de 
staat hierin de alles overheersende, alles 
regelende, alles leidende macht wordt. 
Deze gang van zaken veroordelen wij 
omdat deze de gezagsorde onderstebo
ven gooit en onnatuurlijk verandert, het 
recht op vrijheid en zelfstandigheid en 
eigendom aantast, eri een gezonde stan
denbouw in de maatschappij vernietigt. 
We vragen ons in dit artikel af: ontwik
kelt onze Nederlandse samenleving zich 
nu werkelijk in deze richting? 
We kunnen dit nagaan door de algeme
ne sociale en economische toestand te 
bekijken zoals iedereen die kan zien en 
zelf ondervindt. 
Op de eerste plaats dan willen wij er op 
wijzen, dat het bezit of vermogen van 
onze Nederlandse maatschappij door de 
maatregelen van de Overheid aardig aan 
het verschuiven is van het particulier be
zit naar het gemeenschappelijk bezit. 
Het vermogen van onze maatschappij 
hoopt zich op in handen van de Staat, 
van de gemeente, van fondsen, van grote 

;áiy.).lllgi� -instellingen-·en ondernemin
gen. Tegenover een verarmend volk ont
staat hier een luxueuse Staat, 'n luxueu
se gemeenschap; tegenover een moei
zaam en zorgelijk dagelijks leven in de 
gezinnen ontstaat een rijkdom aan open
bare werken, aan openbare gebouwen, 
aan prachtige maar naamloze complexen 
zaken en materialen, alles verwezenlijkt 
en in stand gehouden door de opgeëiste 
bezittingen van de particulieren in naam 
van de algemene (economische) welvaart. 
Dezelfde overheidsmaatregelen die deze 
ophoping van kapitaal in handen van de 
gemeenschap bewerken, verhinderen bo
vendien door talloze steeds zwaardere 
belastingen en voorschriften de vorming 
van particuliere vermogens en de in
standhouding van in het verleden door 
particulieren opgebouwde vermogens : 
hier ligt vóór ons een ondermijning van 
het persoonlijk bezit en vemindering 
van bezitsvorming, hier ontstaat het ge
vaar dat heel de samenleving onderwor
pen raakt aan een aantal rijke instellin
gen die, voorzover ze nog niet onder de 
Staat staan, zeer gemakkelijk geheel on
der het gezag van de Staat te plaatsen 
zijn, waarmee dan de socialisering van 
de hele Nederlandse maatschappij zou 
zijn voltooid. 
Op de tweede plaats wijzen wij op het 
verschijnsel van de "nivellering" der in
komens welke uit moet lopen op de ni
vellering der standen. 
Verschil van functie, verschil van presta
tie, verschil van bezit veroorzaakt ook 
verschil van inkomen: dit is een volko
men natuurlijke en rechtvaardige gang 
van zaken. De naoorlogse maatregelen 
van de Overheid werken dit verschil van 
inkomen voor een zeer groot gedeelte 
weg, zelfs zo dat sommige standen -
n.l. de middengroepen en de kleine zelf
standigen - dikwijls een zeer kommer
vol bestaan hebben. Deze maatregelen 
bereiken de wegwerking van het ver• 
schil, door: all� grotere inkomens steeds 
sterker (progressief) te belasten, om zo 
het verschil er af te scheppen. Dit is tot 
op zekere hoogte juist: wie meer heeft 
kan en moet meer bijdragen in de kosten 
van de ·gemeenschap. Maar het is on
juist dit zó sterk toe te passen en voor 
te schrijven dat daardoor all" verschil zo 
goed als verdwijnt. Gelijkm, .,ng .van in
komen werkt vervlakkend op de maat
schappij omdat het de gelegenheid ont
neemt tot een hogere

,_ duurdere en kost
baardere opvoeding wat zich op den
duur zal wreken do.or een gemis aan 
voldoend onderlegde en leidende figuren 
in Staat en maatschappij en omdat het 
bovendien de prikkel wegn�emt tot 
iedere bijzondere inspannung en de 
prikkel tot vooruitgang en hoger-op
streven. Een arbeider zal dan geen lust 
hebben om zich een grotere bekwaam
heid eigen te maken, zich te specialise
ren of overwerk te verrichten. Een on• 
dernemer zal geen lust hebben tot nieu
we werkgevende initiatieven of tot • het 
nemen van risico's. Er zal dan trouwens 
geen kapitaal zijn om nieuwe onderne-

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

mingen op touw te zetten. Een gezonde 
werklust, een lust tot bijzondere inspan
ning, een streven naar hoger op, kan 
alleen bestaan als er werkelijke vooruit
zichten zijn en deze :ûjn er niet in een 
genivelleerde, een gelijkgeschakelde 
maatschappij. 

Zilveren Priesterfeest 
Pater Theodoor Beijer 

Godsdienstcursus voor 18:::jarigen 

Hier ligt, speciaal voor de arbeidende 
stand, de loon en salaristrekkenden, een 
groot gevaar verborgen, n.l. het verlies 
van de kans om ooit zelf of in zijn kin
deren • een vrij en zelfstandig mens te 
worden in de maatschappij, waarnaar 
iedereen die geestelijk gezond is, met 
recht streeft. Wij krijgen in volgende 
artikelen nog wel de gelegenheid hierop 
nader terug te komen. 
In beide vorige punten is U zeker opge
vallen de allesoverheersende plaats van 
de Overheid in ons naoorlogse sociaal
economisch leven. De ophoping van ver
mogen in de handen van de Staat en in 
handen van door de Overheid steeds 
sterker gecontroleerde en geleide grote 
lichamen, hebben de Staat reeds een ge
weldig overwicht gegeven op het leven 
van onze Nedcrl:mdse gemeenschap. 
Meer rechtstreeks ingrijpend en meer 
direct voelbaar voor iedereen is de enor
me uitbreiding van de overheidsbemoei
ing. Dit is ons derde punt waaruit 
staatssocialistisch streven blijkt. Er is 
bijna geen stukje meer van ons burger
lijk leven dat ontsnapt aan de leiding, 
de controle, de zeggingsmacht van de 
Staat. Voor alles en alles is een vergun
ning nodig, over alles en alles heeft de 
Overheid recht van controle, het hele 
particuliere leven komt langzamerhand 
onder de leiding en het bestuur van de 
Overheid. Hier gaat op den duur een 
groot deel van onze vrijheid en zelf
standigheid verloren waarop 'n mens 
recht heeft. In het zakenleven, in het 
beheer en de besteding van de eigen
dommen, tot in de opvoeding van de 
kinde,·en toe dringt de overheid binnen 
in een mate die overdreven is en in strijd 
komt met onze menselijke rechten of in 
strijd met de juiste orde die eist dat de 
Staat alleen ingrijpt waar het nodig is. 
De Staat ontneemt ons langzamerhand 
het recht op de zelfbepaling van ons 
leven, het recht om ons leven zelf in te 
richten en te leiden naar wat wij zelf 
ons voorstellen in het leven te willen be
reiken. De St::rat bepaalt langz_amerhand 
•ruëf.àlleen wat wij minstens moeten ver
dienen, maar ook wat wij hoogstens mo
gen verdienen en schept er af wat daar
boven uit gaat. Alle voorzieningen in 
ons leven brengt de Staat langzamer
hand onder leiding en beheer van de 
gemeenschap door het te brengen onder 
ambtelijke lichamen. Wat loopt er alle
maal al niet over fondsen, langs amb
telijke besturen of langs de Overheid 
zelf. Men schept van de vermogens en 
inkomsten een deel af als belastingen of 
sociale lasten en de ambtenarij spant er 
zich voor om namens de Staat uitdeling 
te houden bij ziekte en ongeval, bij 
werkloosheid, bij ouderdom. 
Nu moeten we hier één ding zeer na
drukkelijk naar voren brengen: iedere 
persoon heeft er recht op dat hij bij 
ziekte en ongeval verzorging kan krij
gen en kan bekostigen, dat niemand bij 
gedwongen werkloosheid gebrek hoeft 
te lijden en iedereen zijn ouderdom on
bezorgd kan tegemoet zien: wij willen' 
dus uitdrukkelijk vaststellen dat wii nie
mand misgunnen dat hij in al deze ge
vallen gered is en niet als vroeger zon
der uitzicht overgeleverd was aan ar
moede als hij ziek of gebrekkig of oud 
werd; maar de manier waarop daarvoor 
gezorgd wordt is een fout: er moet niet 
voor gezorgd worden van staatswege, 
we moeten het niet krijgen als gunst 
van de gemeenschap - zij het dan ook 
een verdiende gunst - nadat het eerst 
gedwongen is afgehouden van het bezit
van anderen, in één woord: heel deze 
voorziening behoort niet bij de Staat of 
de Overheid thuis! Ons christelijk ideaal 
van orde is deze: dat een mens zellf kan
zorgen voor zichzelf, het christelijk 
ideaal eist even sterk als het socialisme 
dat de nietbezittenden in alle levensom
standigheden een redelijk goed bestaan 
kunnen blijven leiden, maar bovendien 
eist de christelijke sociale leer dat de 
mens dat niet cadeau krijgt van de ge
meenschap langs ambtelijke toezegging 
en onder ambtelijke controle, maar dat 
de mens dit voor zichzelf kan bewerken, 
verkrijgen, verdienen! 
De christelijke sociale leer wil het leven
van iedere mens vrij en zelfstandig ma
ken en hem niet doen opgaan in de gro
te massa, als een onderdeeltje van ee.n 
machine met een smeertje hier en een
spuitje daar. En de sociale politiek van 
ons land moet er op gericht zijn deze
vrijheid en zelfstandigheid voor alle 
mensen van onze maatschappij mogelijk 
te maken. T. 

Verhuizing? 

Geef dan Uw adresverandering 

op aan de administratie van 

Brabant$ Centrum 

MOLENSTRAAT 19. 

Op Woensdag 25 Juli a.s. hoopt Pater 
Theodoor Beijer op de procuur Stape
len zijn 25-jarig priesterfeest te her
denken. 
Pater Theodoor is voor Boxtel zeker 
geen onbekende. In de vorige wereld
oorlog, toen pater L A. Verhagen zijn 
stichting op Stapelen begon, was pater 
Theodoor (toen nog student) een van 
de medestichters. Na het beëindigen van 
zijn wetenschappelijke vorming aan de 
verschillende studiehuizen der paters 
Assumptionisten, werd hij op 25 J�li 
1926 priester gewijd door Mgr . . Pettt, 
aartsbisschop van de congregatie der 
Assumptionisten. Dat was de grote dag 
van Leuven. Pater Theodoor werd door 
zijn overheid toen naar Nederland ge
Zl)nden en kreeg de functie van eco
nöom. Als econcom reeds gaf hij blijk 
van groot doorzettini;;:svermogen. Niet
zonder reden werd hij in 1945 dan ook 

· benoemd tot provinciaal econoom. Dit
was nodig, nu de Nederlandse Assump
tie een eigen provincie was geworden 
met een zelfstandige procuur (gevestigd 
op het kasteel) een mooi missif'huis er 
naast een studie-centrum in Nijmegen, 

- een �oviciaat in Halsteren, een volledig 
studiehuis te Bergijk en een assistentie
huis in Herkenbos en dan de eigen ge
bieden in Brazilië, Congo en Libanon. 
De materiële zorgen groeiden. Niette
genstaande die zorgen vond pater �eo
door nog de tijd gedurende 23 Jaar 
vruchtbaar assistentiewerk te verrichten 
in Liempde. Met de grootste nauwgezet
heid kweet hii zich hier van zijn taak en 
Liempde werd hem zeer dierbaar. Toen 
hij dan ook geroepen werd als assistent 
van de parochie van het H. Hart te Box
tel, betekende dat voor hem een groot 
offer. Maar ook in zijn nieuwe werk
kring gaf hij zich volkomen. 
Bij gelegenheid van de St. Willibrordus
feesten en de jaarlijks terugkpmende H. 
Bloed-feesten is pater Theodoor een on
misbare stuwende kracht. Men ziet: hii 
maakte zich niet alleen verdienstelijk 
voor Stapelen, maar ook voor de Box
telse gemeenschap. 
Als Pater Theodoor met gevoelens van
grote dankbaarheid jegens de goede
God op 25 Juli een H. Mis van dank
baarheid aaat opdraaen, zal onaetwijfeld
een feestkrans van gebeden dit Offer
omlijsten. Velen zullen pater Theodoor 
ook nog hun aelukwensen willen aan
bieden op deze jubeldag. 
Daarvoor bestaat i;;:elegenheid op Woens
dag 25 Juli van 12 tot half 2. Receptie 
in de ridderzaal van het kasteel. 
We wensen pater Theod_oor van aanser 
harte nog vele jaren vruchtbaar pries
terleven. 

Zondagsdienst der Artsen 
. uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 22 JULI 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

Joni;;:emannen, die pas 18 jaar zijt gewor
den of die binnenkort zover zult zijn: 
doet mee! 
Deze cursus is voor gehéél Boxtel (Par. 
St. Petrus, H. Hart, St. Theresia). 
De jongelui van alle parochies doen er 
aan mee. 
De bijeenkomsten zullen zijn elke 
Woensdagavond van 8 tot 9 of van 9 
tot 10 uur. 
Houdt de Woensdagavond vrij. 
Nu kun je het al van te voren regelen. 
De Kajotters, de Jonge Boeren. de Jon
ge Middenstand hebben hun medewer
king toegezegd. De Ambachtsschool zal 
er rekenini;;: mee houden. En hopelijk 
zullen alle andere verenigingen, vanaf 
de middenstands-cursus tot de voetbal-, 
de duiven- en hondenclub, hun 18-jarige 
leden ter wille zijn! • 
De parochie roepen allen op, zonder 
uitzondering. 
Zij -roepen U op voor iets wat van groot
belang wordt geacht. 
Ouders, clubleden, besturen van organi
saties, sportclubs, onderwijzers en on-

Ouden-van-dagen-dag 1951 

BIJNA HONDERD OUDJES 

GAVEN ZICH OPI 

BOXTELSE AUTOMOBILISTEN: 

UW AUTO KAN NIET GEMIST 

WORDEN! 

Nog ,slechts enkele dagen scheiden ons 
van de Ouden-van-dagen-dag 1951 ! 
Dinsdag 24 Juli nadert snel! 
Bij de aanmelding hebben zich niet min
der dan bijna honderd oudjes opgege
ven! Zij allen snakken naar de middag 
van Dinsdag 24 )uli. 
"Boxtel Vooruit" is gereed, de Boxtelse 
Bakkers en Slagers bakken de broodjes 
en snijden de worst in ruime mate. Mej. 
Cor. van Hooff, de "Moeder" van onze 
"Ouden-van-dagen-dagen" heeft de 
mouwen reeds opgestroopt om met de 
andere medewerkende dames te snijden, 
te smeren en te beleggen. In "Animali" 
worden 'de koffie-machines reeds onder 
stooL, gezet en de beesten opgepoetst.
Alle Boxtelse kinderen worden voor_ die 
dag aangemaand als lijflied te-kwelen 
het "Onze Lieve Heertje, geef mooi 
weertje". 
Nu nog meer aanmeldingen van auto
. mobilisten, want, helaas zo komen we 
er niet! Het aantal in Boxtel aanwezige 
auto's is aanmerkelijk groter dan in 
vorige jaren, doch het aantal dergenen 
die zich opgaven voor deelname aan 
deze tocht, aanmerkelijk minder. 
We willen hopen, we durven daar trou
wens niet aan te twijfelen, dat velen 
toch reeds het voornemen maakten zich 
aan te melden, doch dit eenvoudigweg 
vergaten! 
Mogen we U, auto-bezitters, nog eens 
op het hart drukken toch spoedig van 
Uwe bereidheid tot medewerking mede
deling te doen? 
Werkelijk, zonder Uwe medewerking 

NIEUW�ZEELAND 
EEN LAND DAT KANSEN ·BIEDT. 

De naam zegt U al wie de ontdekkers 
waren van deze eilandengroep, namelijk 
de Nederlanders, die ook de ontdekkers 
waren van Australië. De naam Nieuw
Holland, welke ze aan Australië gaven 
ging verloren, de naam Nieuw-Zeeland 
is gebleven. Abel Tasman ontdekte deze 
eilanden in 1642. Hij is er niet geland; 
misschien omdat hij de kwaadste kant 
van het eiland in zicht kreeJL zoals dat 
ook gegaan was met Australië, waar de 
Engelsen pas later de betere zijde van 
het land ontdekten. 
120 jaar na Tasman kwamen de Engel
sen op Nieuw-Zeeland. Het ligt ruim 
2000 kilometer zuid.oostelijk van 
Australië. De eilandengroep, die men 
Nieuw-Zeeland noemt, bestaat uit twee 
grote eilanden: Noord-Eila11d en Zuid
Eiland, en enkele kleinere eilanden, alles 
tesamen ruim 250.000 vierkante kilome
ter, dat is ruim 5 maal zo groot als Ne
derland. Op deze eilanden wonen maar 
2 millioen mensen terwijl het land ge
schikt is om er nog vele !!_1.illioenen te 
vestigen en een bestaan te geven: 
Nieuw-Zeeland ·is geen onderdeel van 
Australië, maar is een aparte staat, n.l. 
evenals Australië een zelfstandig domi
nium van het Britse Rijk De koning van 
Engeland is koning zowel van _Australië 
als van Nieuw-Zeeland en wordt in 
ieder van beiden door een Gouverneur 
vertegenwoordigd. Nieuw-Zeeland heeft 
een eigen parlement dat zetelt in de 
hoofdstad Wellington, gelegen aan de 
zuidpunt van het Noord-Eiland. Het par
lement bestaat uit 80 leden, waarvan er 
vier gekozen worden door de oorspron
kelijke bevolkini;t, de Maori's. Dit in
landse volk heeft volkomen gelijke rech
ten als de blanken. Ze zijn van hetzelfde 
ras als de bevolking op de eilandjes in 
de Gro,e Oceaan tussen Azie en Ameri-

ka. Ze moeten in hun kano's van deze 
eilandjes naar Nieuw-Zeeland zijn geko
men in vroegere tijden. Toen er pas 
blanken op Nieuw-Zeeland waren, ging
het aantal der Maori's geregeld achter
uit; ze hebben zich toch weten te hand
haven en nu ze gelijkberechtigd zijn met 
de blanken, gaat hun aantal weer sterk 
vooruit. Op het ogenblik vormen zij één 
twintigste gedeelte van de bevolking, 
vandaar hun 4 vertegenwoordigers op 
de 80 . . 
Er is in Nieuw-Zeeland een grote werk
gelegenheid vooral in het boerenbedrijf: 
runder- en schapenbedrijven, landbouw 
en fruitteelt. Onder de oorlog is ook de 
industrie sterk gegroeid en hiervoor 
kunnen ook nog veel krachten gebruikt 
worden, vooral bekwame technici en 
tekenaars. 
Op de lijst van personeel die de emi
grantenbureaux hebben liggen, vraagt 
men zowel mannelijke als vrouwelijke 
krachten voor vele beroepen. Ongehuw
de mannen o.a. voor de landbouw, voor 
verschillende industrieën, hotels, restau
rants, verpleging, enz.; gehuwde voor 
zelfstandige beroepen als timmerlui, 
schrijnwerkers, electriciëns. Vrouwen 
vraagt men o.a. voor verpleging, huis
houding en stenotypen. Praktisch iedere 
vrouw of man die goed geschoold is in 
een of ander vak zal er slagen. 
Nieuw-Zeeland is een prachtig land door 
zijn vele bergen, die op enkele plaatsen 
aan de westzijde van het Zuid-Eiland tot 
aan de zee lopen, waar ze een fjorden
kust vormen, zoals o.a. ook in Noorwe
gen. De oostzijde van de eilanden is 
minder bergachtig. Geheel vlakke ge
deelten zijn er weinig, vandaar dat e_r 
ook minder landbouwgrond is als weide
grond en dus ook minder landbouw als 
veeteelt. 
De huishouding in Nieuw-Zeeland is 
niet goedkoper dan hier, maar de lonen 

derwijzeressen: steunt dit katholieke 
werk 
Wij doen een dringend beroep ou U 
allen! 
En gij, 18 jarigen van de te godsdienst
cursus, laat U niet onbetuigd! 
Gij weet van welk belang deze cursus is. 
Steekt het bij gelegenheid niet onder 
stoelen of banken! 
De cursus zal gegeven worden op ver

, schillende plaatsen in Boxtel, welke nog 
nader bekend worden gemaakt. Het zal 
duren tot Pasen volgend jaar, met een 
onderbreking van twee weken met 
Kerstmis. 
Wij rekenen er vast op, dat minstens
alle jongemannen die 18 zijn geworden
tussen 1 September 1950 en 1 Septem
ber 1951, zich zullen aanmelden. 
We vragen dringend, dat iedereen, jong 
of oud, man of vrouw, die hiertegen be
zwaren heeft, bij!ljds zich laat horen 
aan de pastorie van Sint Petrus of van 
het H. Hart. 

Kapelaan J v. Gorp 
Kapelaar H. Visschers. 

kan geen rijtoer op touw worden gezet! 
De Bakkers en Slagers zijn U in de goe
de daad voorgegaan. De "man met de 
lijst" (de titelrol was nu, na de Heer 
Geven, die vele jaren reeds deze ver
vulde, overgegaan in handen van de 
Heer M. v. Oers) toonde lijsten waarop 
overduidelijk bleek hoezeer men dit 
prachtige werk "Ouden-van-dagen-dag" 
weet te waarderen! 
Reeds thans hartelijk dank voor de me
dewerking. Bericht van uur waarop de 
goede gaven bezorgd kunnen worden, 
wordt aan elke intekenaar nog door 
,,Boxtel Vooruit" medegedeeld. 
Mogen we onze Boxtelse auto-bezitters 
nog eens vriendelijk "aanmanen" hun 
bereidverklaring in te zenden? Hartelijk 
dank reeds nu aan hen, die zich hebben 
aangemeld. Het uur van vertrek, dat 
vermoedelijk weer op des n.m. half twee 
zal worden gesteld, wordt U tijdig mede
gedeeld. 
De Ouden van dagen die zich hebben 
aangemeld worden uiterlijk Zondag in 
het bezit gesteld van hun deelnemer;-

• kaart;-
Het is haast niet mogelijk dat dit ge
beurt, doch mocht U, dit geldt dus voor
de Oudjes, mocht U Maandagmorgen 
Uw kaart nog niet ontvangen hebben, 
deel dit dan dadelijk mede aan Mej. 
Cor. van Hooff. 
De Ouden-van-dagen-tocht 1951 wordt
startklaar gemaakt. Wilt U nog iets be
schikbaar stellen: Mej. Cor. van· Hooff 
zal dit gaarne van U in ontvangst 
nemen. 
Auto-bezitters: laat onze Oudjes niet in
de steek, zij rekenen op U ! 
Ingezetenen van Boxtel: wij komen tus
sen half negen en negen uur terug! 
Ditmaal zal "Boxtels Harmonie" de
Oudjes ontvangen op de Markt. Als ge 
de Harmonie hoort uitrukken vanaf 
"Café De Kom'-'; begeeft U dan naar de 
Markt! Zorgt dàt ge er bij bent! 

over het algemeen wel wat hoger en de 
sociale lasten en belastingen niet zwaar
der. Finantieel valt het daar dus wel 
mee als men er eenmaal goed gevestigd 
is. De prijzen van vele artikelen zijn er 
vastgesteld evenals de huishuren. 
Men werkt er 8 uur per dag en slechts 
op 5 dagen in de week. Er is dus een 
40-urige werkweek. Overwerk wordt
goed betaald. De minimumlonen zijn er 
vastgesteld op ongeveer 65 gulden per 
week voor mannen, en ongeveer 50 gul
den per week voor vrouwen. Gewoonlijk 
ligt het loon boven dit minimum omdat 
er altijd nog grote vraag is naar arbeids
krachten. 
Op de lonen wordt een bedrai;;: ineens 
berekend dat de sociale lasten en inkom
stenbelasting omvat. Voor de inkomsten
belasting is de eerste 200 pond, d.i. ruim 
2100 gulden vrij. Voor een gehuwd paar 
is 300 pond vrij van inkomstenbelasting 
en voor elk kind is nog eens 50 pond 
vrij van inkomstenbelasting. 
De sociale lasten moet men altijd beta
len en wel vanaf 16-jarige leeftijd en 
hierbij komt geen aftrek voor personen 
voor wie men kostwinner is. Maar de 
sociale lasten worden betrekkelijk laag 
gesteld, n.l. op één en een halve shilling 
per pond inkomen, dat is 7_½ %. Hier
tegenover staan verschillende ruime so
ciale voorzieningen o.a. bij één jaar ver
blijf in Nieuw-Zeeland heeft men recht 
op ziekte- en werklozenuitkering, bij 20-
jarig verblijf in het land krijgt men recht 
op ouderdomsvoorziening. Verder heeft 
men aanstonds recht op kindertoeslag en 
weduwenpensioen. 
Voor hen die onze artikelen over 
Australië lazen, willen wij nog even ver
melden, dat de regelingen omtrent de 
belastingen en voorzieningen daar onge
veer hetzelfde zijn als in Nieuw-Zeeland. 
Juiste gegevens omtrent dit alles geven 
U de emigratiebureaux, waaryan men de 
landelijke en plaatselijke adressen kan 
krijgen bij de besturen van onze stands
en vakorganisaties. T. 

... 

... 



Agenda 

SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 23 Juli van 10 tot 12 
Donderdag 26 Juli van 9 tot 11 

uur. 
uur. 

Plaatselijk Nieuws 
MUTATIE TE DUINENDAAL. 
De Eerw. Moeder Overste François Thé
rèse die gedurende 6 jaren het klooster 
Dui�endaal bestuurde, is door haar Al
gemene Overste geroepen om het be
stuur van het St. Antonius Gesticht te 
Rotterdam, waar zij vóór haar kom�t in 
Boxtel ook Overste is geweest, over te 
nemen. Dinsdag j.l. is zij vertrokken. 
In haar plaats is Moeder Ewaldina uit 
Culemborg gekomen. 
BRAND VERWOESTTE WOONHUIS 
MET SCHUUR EN STAL. 
Door onbekende oorzaak brak Dinsdag
middag tegen 4 uur brand uit in een 
boerderij op Munsel. 
Het pand, eigendom van Th. v. d. Aker 
en bewoond door M. Wagenaars-v d. 
Anker, brandde in de kortste keren ge
heel uit, wat ook zeer begrijpelijk is als 
men bedenkt, diiJ de boerderij een dak 
van stro had en de schuur bovendien 
een grote partij hooi bevatte. De inboe
del kon grotendeels gered worden en 
dank zij de gunstig staande wind en het 
snelle, kordate optreden van de Boxtel
se brandweer bleef de belendende boer
derij voor vernietiging geSJ)aard. 
EERVOLLE UITNODIGING. 
Onze Gildenbondsharmonie is door de 
Harmonie ,Kunst en Vriendschap" te 
Vught uitg�nodigd om Zondag 22 Juli 
het muziekfeest op te luisteren door een 
concert. 
SUCCES IN 
RADIO-ZANGCONCOURS. 
Pupil van Jac. Driessen no. 1 in finale 1 
Zoals vele van onze lezers zullen weten, 
organiseert de Vlaamse gewestelijke 
radiozender jaarlijks een zangconcours 
onder de titel "onder verzachtende om
standigheden". Aan dit concours, dat 
elke Vrijdagavond wordt uitgezonden, 
nam ook Jan Mathijsen uit Schijndel 
deel. Deze amateur-zanger - in Boxtel 
bekend vanwege zijn deelname aan de 
destijds ol>l{evoerde opera en zijn zang
studie bij de heer Jac. Driessen - won 
de eerste prijs op zijn zangavond en 
plaatste zich daardoor met nog 36 can
didaten in de finale. In deze finale, die 
vorige week Dond�rdag werd gehouden, 
behaalde hij eveneens de eerste prijs met 
het zingen van de aria uit La Bohème 
,,Che gelida manina". 
De eindstrijd zal heden, Vrijdagavond 
tussen 20.05 uur en 21.00 uur worden 
uitgezonden over de zender Kortrijk 
(198.3 m). 
te PRIJS VOOR K.A.J.
TAMBOERCORPS. 
De drumband van de Boxtelse Kajotters 
neeft Zondag j.l. aan de hooggespannen 
verwachtingen voldaan en op het mars
tournooi in Nijmegen onder felle mede
dinging van de andere deelnemers de 
erepalm behaald. Met 34 punten bezette 
het kranige corps de eerste plaats en de 
grote belangstelling van de Boxtelse bur
gerij bij de terugkeer in Boxtel was dan 
ook wel verdiend. 

* Zoals we allemaal weten: menig hups
gezel vliegt er 's Zondags wel eens uit. 
De voorbije Zondag gebeurde dit -
dank zij een motor-oriënteringsrit -
met bijzonder veel haast en (hoe kan het 
anders) met bijzonder veel 11',!Weld. Twee 
motorrijders gingen toen zij Boxtel pas
seerden zó op in het wegenwarnet op 
hun kaart, dat zij aan h_�t wegenwarnet 
zélf geen aandacht schonken. Ee11_ wiel
rijder werd daardoor "gewipt" en een 
fiets "gekraakt". * De Maandagmor
gen •;raagt veel aanpassingsvermogen 
van de mens, wil deze de zesdaagse 
goed beginnen. De man, die j.l. Maan
dag 'ter hoogte van de Liempd5eW<'g de 
Eindhovenseweg wilde oversteken. zal
dit beamen, want door deze manoeuvre 
kwamen twee auto's voor een probleem 
te staan, waarvan de oplossin_g voor en
kele harde guldens materiële schade eiste. 
* De Stationstraat leent zich ook niet
voor druk en groot verkeer. Op diezel'f
de beroerde Maandagmorgen konden 
b.v. een Zuid-Ooster-bus en een vracht
wagen weer niet langs elkaar heen zon
der een duwtje. De politie knobbelt het 
wel uit! * En passant mogen we mis
schien ook nog eens klagen over het 
slechte uitzicht, dat men heeft als men 
vanuit de Vicaris van Alphenlaan komt 
en men moet de Bosscheweg "nemen". 
Een heestertje minder of in kleiner for
maat zou een goedkope oplossing kun
nen brengen. * Je moet dat zien in 
deze examenweken! 's Morgens al vroeg 
trekken de zusters, als generaals aan het 
hoofd van hun manschappen, op naar de 
plaats van de "slag". 's Avonds ziet men 
ze terugkomen met de lach der zegevie
ring op het gezicht: Géén verliezen! 
* De Huishoudschool "Duinendaal"
gunde haar leerlingen dezer dagen een 
reuze-pretje. Men week eens af van het 
dagelijkse programma "koken, naaien, 
knippen, huish. werk" om ...... de zon 
op te zoeken. Helemaal in Arnhem! 
Maar het loonde de moeite, dat hebben 
we wel gehoord * Voetballers en sup
porters van de sportvereniging "Boxtel" 
zullen in de komende dagen de laatste 
hand gaan leggen aan de speeltuin in 
het St. Paulus-domein in de Nieuwstraat. 
De kinderen zullen er zich in de "grote 
vacantie" zodoende weer eens gratis en 
naar hartelust in kunnen vermeien. *
En morgen (Zaterdag 21 Juli) komen de 
deelnemers van de driedaagse fietstocht 
ook door Boxtel. Let U er maar eens op! 

COLLECTE VOOR DE 
T.B.C.-BESTRIJDING. 
Niettegenstaande de krachtige bestrij
ding van de tuberculose worden jaarlijks 
nog duizenden nieuwe gevallen op de 
consultatiebureaux geregistreerd. 
Momenteel bedraagt het aantal t.b.c.
patiënten 90.000, waarvan, volgens ge
gevens van Herwonnen Levenskracht, 
ongeveer 12.000 in sanatoria worden 
verpleegd. 
Veel wordt door de veremgmgen en 
stichtingen gedaan voor de lijders aan 
de gevreesde tuberculose, en ieder op 
haar tijd organiseert acties ter verkrij
ging van de financiën om de patiënten 
te hulp te komen. 
Zo houdt het plaatselijk comité "Her
wonnen Levenskracht" thans weer een 
collecte op Zaterdag 21 en Zondag 22 
Juli, waarvan de opbrengst hoofdzake
lijk zal dienen voor de patiënten, die 
thuis moeten worden verpleegd. 
Iedereen geve zich er rekenschap van 
dat door het gezamenlijk brengen van 
een geldelijk offertje veel kan worden 
bereikt tot verlichting van het leed van 
de lijdenden. 
De collecte van aanstaande Zaterdag en 
Zondag moet een bewijs zijn van sterk
levende naastenliefde. 
Jong en oud drage er toe bij! 

MEDEDEDINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
Het Diploma A van de Zangklassen 
werd deze week uitgereikt aan H. de 
Koning, R. Prince, D. Hoyng en R. v. 
Gennep. Leerlingen van de zangklas van 
de St. Angelaschool. 
Geslaagden A en B van de St. Joseph
school zullen nog bekend gemaakt 
worden. 
Vanaf September zal aandacht besteed 
worden aan het samenspel van verschil
lende instrumentaal leerlingen. Voor 
alle mogelijke combinaties zal gelegen
heid zijn voor te spelen: piano + blok
fluit, viool + blokfluit, mandoline +

guitaar, enz. We zullen dit waarschijn
lijk Zaterdagsmiddags in de Ark doen. 
Uiteraard komen alleen de ijverige leer
lingen hiervoor in aanmerking. 

GESLAAGD. 
Op de te Eindhoven gehouden MTS.
ell:amens behaalde onze plaatsgenoten 
Bart Kennis en Jos. Meurs het M.T.S.
diploma in de afdeling "Mechanische Be
drijfstechniek". 

-o-

Het M.T.S.-diploma in de afdeling·,,Weg 

en Waterbouwkunde" behaalden te Den 
Bosch onze plaatsgenoten Pierre van 
Berkel, Frans van der Horst en J. Smits. 
In de afdeling "Electrotechniek" slaagde 
Gerard Adelaars en Piet Ghijssens, 
eveneens uit onze plaats. 
Voor het diploma Machineschrijven 
slaagden: 
Vaardigheidsdiploma: P. v. d. Meulen
graaf, Liempde; H. v. d. Brand, Boxtel; 
J. Verhagen, Boxtel; St. v. d. Vries, Nij
megen; D. v. Bragt, Boxtel; J. v. Heek, 
Boxtel.
Praktijkdiploma: H. v. Boxtel, Boxtel. 
Alle candidaten werden opgeleid aan de 

• R.K. Jongensschool voor MULO, Burg
akker 4. 

BEVORDERING R.K.H.B.S.
TE BOXTEL. 
Bevorderd van klas I naar klas Il :
Paul Bakker, Jan Dekkers, Ruud Fran
çois, Jos Gericbhausen, Theo Grob, Ma
rinus van Hemmen (met lof), Victor 
Houba, Thieu Koevoets, Karel Lou
wers, Tonny Luycx (met lof), Theo van 
Meurs (met lof), Adri van Rcoy, Henk 
Thomassen, Tonny van Wamel en Peter 

• Ronde.
Herexamen: 4. Niet bevorderd: 7. 
Bevorderd van klas I l  naar klas 111: 
Hans van Beers, Bert Bran.ds, Martin
Brok, Frans de Bruyn, Frans van Etten, 
Jimmy Hall, Frits Heintjes, Ton van 
Heyst, Frans Hurks, Peter Janssen, Jo 
Linsen, Jan Roeffen, Christ de Rooy, 
René Smits, Henk Verhuist, Henk van 
Weerdt, Toon de Laat, Jan Verhuist. 
Herexamen: 5. Niet bevorderd: 4. 

GEMONDE
ZUSTER RHOSILDA VERTROKKEN.
Nadat het vertrek van Zuster Rhosilda
uit Gemonde al geruime tijd gedreigd 
had, is deze sympathieke religieuse gis
teren naar elders vertrokken, om er het
zelfde prachtige werk te gaan doen als 
ze in Gemonde verricht heeft. Velen 
zullen haar vertrek diep betreuren, want 
Zuster Rhosilda is voor de Gemondse 
zieken en behoeftigen jarenlang een on
misbare steun geweest. De omstandig
heden konden zo moeilijk niet zijn of 
Zuster Rhosilda bood hulp aan de Ge
mondse bevolking, die haar zo na aan 
het hart lag. Dat deze genegenheid we
derkerig is, blijkt wel uit de sympa
thieke gevoelens die de Gemondenaren 
koesteren tegenover Zuster Rhcs1lda, 
die wij in haar nieuwe werkkring veel 
succes toewensen. 

ESCH
DAMESJ...UOR BEKROOND.
Op het Zaterdag j.l. te Dongen gehou
den Natio11aal Zangconcours behaalde 
het Dameszangkoor van de Kunstkring 
,,Laetitia" de eerste prijs. 

NIEUWE KOFFIEBON 

Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden 
en Peulvruchten te 's Gravenhage heeft 
bon 506 Algemeen (voorkomende op de 
A- en B-kaarten) en bon 514 Algemeen
(voorkomende op de D-kaart) aange
wezen voor het kopen van 125 gram 
koffie. Deze bonnen kunnen met ingang 
van Vrijdag 20 Juli 1951 worden ge
bruikt en blijven geldig voor het kopen 
van koffie bij de detaillist tot en met 
4 Augustus 1951. 
Het rantsoen moet dienen voor zes we
ken. De eerstvolgende bonaanwijzing zal 
op 30 Augustus 1951 plaats hebben. 

Vereniginga-Agenda 

R.K.B.B. en R.K.J.B. 
A.s. Zondag 22 Juli na de hoogmis ver
gadering in het eierlokaal. Besprekingen 
omtrent een gezamenlijk plezierreisje met
de a.s. kermis. 

Algemene V ergaderirig 

,,Boxtel Vooruit''. 

Maandagavond belegde "Boxtel Vooruit" 
in Hotel "Riche" een Algemene Leden
vergadering. 
Gebrek aan plaatsruimte verhindert ons 
th:ms e,•_., meer uit..-oerige uitc<.'nzctting 
van deze vergadering te gcv.-n. 
In een der volgende afleveringen van 
ons blaJ. hopen wij hierop nader terug 
te komen en inzonderheid op het zeer 
uitvoerige, door de Secretaris de Heer 
P. Tielen, uitgebrachte verslag over de
door "Boxtel Vooruit" gedurende de 
ruim zes en twintig jaren van haar be
staan verrichte werkzaamheden. 
Uit het verslag van de Penningmeester, 
de Heer A. C. van der Weijst, bleek 
overduidelijk hoeveel ware "mannen
moed" nodig moet zijn 11.eweest om met 
een zo gering totaal aan geldmiddelen 
telkenjare weer met enthousiasme de 
doelstellingen van de Vereniging te ver
wezenlijken. 
In hartelijke bewoordingen dankte de 
Voorzitter, de Heer Dr. C. Hoek, zijne 
medebestuurderen voor al het werk, dat 
zij met zoveel genoegen steeds voor 
"Boxtel Vooruit" wilden verrichten, en 
deelde daarna mede, dat het thans zit
ting hebbende Bestuur meende goed te 
doen de leiding van de Vereniging1in 
handen te leggen van jongeren. 
Ht:t aftredende Bestuur bestond uit de 
Heren: Dr. C. Hoek, Voorzitter; P. Tie
len, Secretaris; A. C. v. d. Weijst, Pen
ningmeester; W. Stinesen, Vice-Voor
zitter; J. v. d. Meerendonk, Notaris 
Mertens, W. v. d. Laar, Jac. v. Susante 
en A. J. M. v. d. Meer, leden, waarvan 
alleen laatstgenoemde zich nog herkies
baar stelde. 
Het nieuwe Bestuur van "Boxtel Voor
uit" werd als volgt samengesteld: 
Aug. v. d. Meer, Voorzitter; W. v. d. 
Laar Jr., Secretaris; S. E. P. R. Clercx, 
Penningmeester; H. v. d. Meerendonk, 
Vice-Voorzitter; J. Tielen, 2e Secretaris; 
A. Bekkers, P. Mertens Jr., F. v. Vler
ken en Dr. Margry, leden. 
Aan het slot van de vergadering deelde 
de Heer Aug. v. d. Meer mede, dat 
momenteel besprekingen gaande zijn om 
op meer officiële wijze van het heen
gaande Bestuur afscheid te nemen en 
de dank van de bevolking uit te spreken 
voor het gedurende zovele jaren belan
geloos verrichte werk. 

Onder de Toren van Babel 
Volgens prof. Romme, in zijn polemiek 
met pater Jelsma in het afgelopen week
einde op Drakenburgh, hebben politici 
tot taak door hun optreden de liefde 
voor de politiek te bevorderen. 
Ook vroeg de professor hoe de jonge
ren denken over zijn denkbeeld om hen 
eerder in het politieke leven in te scha
kelen door de leeftijd voor het actieve 
en passieve kiesrecht te verlagen, n.l. het 
recht tot stemmen te bepalen op de leef
tijd van meerderjarigheid en iemand op 
23-jarige leeftijd reeds, evenals voor de
gemeenteraad "ook voor het parlement 
verkiesbaar te verklaren". 
Wie van de 23-jarige "jongens" denkt 
politiek genoeg om het "politieke" denk
beeld van de prof. door te krijgen? 
't Is maar een vraag onder <!e Toren van 
Babel! 

-o-

Dat de taalverwarring bij de bouw van 
de toren van Babel noodwendig begrips
verwarring moest meebrengen werd ons 
dezer dagen duidelijker dan ooit, toen 
wij in ons katholiek lijfblad, op welks 
inhoud wij ons nog wel eens durfden 
oriënteren, lazen, dat de redactie niet 
vermocht in te zien waarom de overheid 
zich nog altijd met zulk een gestreng
heid b(jjft verzetten tegen enigerlei 
vorm van gereglementeerd hazardspel. 
- In het onderhavige geval zou het toe
staan van een "kansspel" een reëele 
kans betekenen om een stukje muziek
cultuur te handhaven (in het Kurhaus 
te Scheveningen). 
Inderdaad, mijnheer de redacteur, de 
oplossing is niet zo elegant! 
Nóg een stapje verder...... en er blijft 
van de hedendaagse cultuur niet veel 
méér over dan wat kul! 
Van begripsverwarring gesproken onder 
de Toren van Babel. 

Lekker is geen 
luxe! 

Het ligt voor de hand. dat
U in deze lijd graag koude 
schotels op taf el brengt. 
Er zijn immers volop toma
ten en komkommers en U 
hebt wel bijna dagelijks 
restjes. die uitstekend ge
schikt zijn om koud Ie ver
werken. 

• Dat is bijzonder smakelijk 
Ie doen mei De Gruyler's 
mayonnaise. Werkeli;k een 
heerlijkheid en een groot
gemak!
De Gruyter's mayonnaise 
kunt U kriigen in pollen
van 85 en 150 cent. Deze 
mayonnaise is heel voor
delig in het gebruik en
bovendien zorgt JO% kor
ting ervoor. dat lekker geen 
luxe meer is. Neem eens 
de proef met een pot;e 1 

Stapelen heeft een 
Nieuwe Brug 

Een allervriendelijkste geste. 
Door zijn studie over Stapelen in het 
verleden, kwam Pater Ferdinand, Ass., 
in aanraking met de Heer C. Scheffe
laar-Klots, directeur van de N.V. Lan
genhuysen Houthandel. In de Heer 
Scheffelaar-Klots vond Pater Ferdinand 
een persoon, die bijzonder geïnteresseerd 
was voor Stapelen's historie. Zulks mede 
vanwege het feit, dat de Heer Scheff�
laar-Klots in Den Bosch het aloude huis 
van Boxtel en Oirschot gekocht had, 
waarvan de bewoners in vroegere tijden 
zeer nauw verbonden waren met de be
woners van Stapelen. Er is dus wel een 
reden aan te geven voor de grote be
langstelling, die de Heer Scheffelaar
Klots voor het Boxtelse Kasteel koestert 
en... geen doodlopende interesse werd. 
Bij de vele bezoeken, die hij aan Stape
len bracht, viel het hem n.l. op hoe ver
sleten de brug was, die de buitenwereld, 
over de gracht met Stapelen moet ver
binden. 
Toen bleek, dat èn het brugdek èn de 
rest van de brug in een desolate toe
stand verkeerden, pakte de Heer Schef
felaar-Klots de zaak meteen flink aan en 
schonk het benodigde hout. 
Toen het zover was meende hij dat een 
ophaalbrug een aanwinst zou zijn en hij 
zorgde voor kettingen en alles wat er 
zoal nodig is om zo'n bouwwerk de al
lure te geven - van een ophaalbrug uit 
vervlogen tijden .. En het moet gezegd 
worden : de ophaalbrug is een juweel 
geworden, een aanwinst voor Stapelen. 
Stapelen is de heer Scheffelaar-Klots 
dan ook zeer dankbaar en om die dank
baarheid te tonen, bracht het drie wa
pens aan op de voorzijde van de brug. 
Het eerste wapen is dat van de Van 
Homes, het tweede dat van de stichter 
der Assumptionisten, n.l. het wapen van 
de familie D' Al zon en het derde is het 
oude wapen van de fabriek Scheffelaar
Klots. De wapens werden vervaardigd 
door de Gebr. v. d. Pol. 
Te samen met de broeders van Stapelen 
bouwde de heer Fr. de Koning zijn eer
ste ophaalbrug. 
We hopen van harte dat deze brug, ge
maakt uit goede houtsoorten, de eeuwen 
zal trotseren. 
Als blijk van erkentelijkheid werd de 
heer Scheffelaar-Klots op de procure 
dezer dagen een oorkonde aangeboden, 
een meesterstuk van handwerkkunst. 

Wist U • • • • 

dat ... ons aardoppervlak voor 3/10 uit 
land en voor 7 / 10 uit water be
staat? 

dat ... op de Canarische eilanden bomen 
groeien, die een leeftijd van on
geveer 8.000 tot 10.000 jaar kun
nen bereiken. 

dat ... er in Engeland ieder jaar onge
veer 1.5 millioen kalkoenen ten 
offer vallen aan het Kerstmaal? 

dat ... de vulpen in 1841 door een En
gelsman werd uitgevonden? 

dat ... de maand Juli zo door de Romei
nen is genoemd ter ere van Julius 
Caesar, hun grote veldheer? 

Sociale verzekeringen 
Noodwet Kindertoeslag 
Klelnè ZeÎl•tandlgen. 

Bij Wet van 14 Juni 1951 is de nood
regeling tot stand gek?men betreff�nde 
kinderbijslag voor kleme zelfstandigen. 
Niet als zelfstandige wordt beschouwd 
hij voor wie de uitoefening vat?. het �e
drijf of beroep slechts een b11konstige 
bron van inkomsten vormt. 
De zelfstandige wiens inkomen niet 
meer bedraagt dan 2500 gulden per jaar, 
heeft te rekenen van het derde kind be
nede� de leeftijd van 16 jaar, recht � 
kinderbijslag. 
Ligt het inkomen tussen f 2400 en 
/ 2600 vanaf het vierde kind, tussen 
/ 2600 en / 2800 inkomsten vanaf het 
vijfde kind, tussen f 2800 en f �000 v�n
af het zesde kind en telkens b11 opklim
ming der inkomsten met f 200 geniet hij 
bijslag van het volgende kind. 
Eveneens heeft de zelfstandi_ge recht op 
kinderbijslag voor kinderen van 16, 17, 
18 19 en 20 jaar, wier tijd, behoudens 
in' geval van ziekte of vacantie, geheel 
of grotendeels in beslag wordt genomen 
door of in verband met het volgen van 
onderwijs aan een inrichting voor alge
meen vormend- of vakonderwijs. En 
verder voor kinderen van 16, 17, 18, 19 
en 20 jaar, die wegens ziekte of gebre
ken blijvend buiten staat zijn om met 
arbeid een derde te verdienen van het
geen lichamelijk en geestelijk gezonde 
kinderen van gelijke leeftijd in staat zijn 
met arbeid te verdienen. 
Voor de schoolgaande kinderen van 16 
tot 21 jaar moet de aanvrager een ver
klaring overleggen w�lke is ondertekend 
door het hoofd van de betrokken inrich
ting voor algemeen vormend- of vakon
derwijs, waaruit blijkt dat en sinds welke 
datum dit kind het onderwijs aan deze 
inrichting volgt. -
Voor zieke of invalide kinderen moet 
de aanvrager aan de Raad van Arbeid 
een verklaring overleggen waaruit onder 
meer blijkt, waar het kind verblijft_. ter
wijl, indien dit kind onder geneeskundi
ge behandeling of geneeskundig toezicht 
is, tevens moet worden aangegeven on
der wiens behandeling of toezicht dit 
kind is. De Raad van Arbeid is bevoegd 
dit kind te doen onderzoeken door een 
door hem daartoe aangewezen genees-
kundige. _ 
De kindertoeslag bedraagt voor het der
de in aanmerking komend kind f 0,25 
per dag en te rekenen van het vierde 
kind / 0,30 per dag. 
De kinderbijslag wordt uitgekeerd over 
alle dagen waarop een belanghebbende 
zelfstandige in de zin dezer wet is ge
weest, uitgezonderd 'de Zondagen. 
Voor het recht op kinderbijslag over een 
kalenderkwartaal is, voor wat betreft het 
aantal kinderen, beslissend de toestand 
op de eerste dag van het kwartaal. 
Voor het rech_t op kinderbijslag over een 
kalenderjaar is, voor wat betreft het in
komen van de zelfstandige, beslissend 
het inkomen over het voorafgaande ka
lenderjaar. 
Indien men dus in 1951 boven de inko
mensgrens komt, doch in 1950 werd deze 
niet gehaald, dan kan men thans toch 
een kinderbijslaglijst voor het lopende 
iaar aanvragen. 
Kinderbijslaglijsten kunnen worden aan
gevraagd aan de Raad van Arbeid te 
's Hertogenbosch, die deze, na onder
zoek, aan de in aanmerking komende 
zelfstandige zal uitreiken. 

H. V, d. K. 

OPGEPAST! 
Men kan niet voorzichtig genoeg zijn 
als zich onbekende personen aandienen, 
hetzij voor inzameling van geld voor zo
genaamde liefdadige doeleinden, dan wel 
voor aanwerving als deelnemer aan cur
sussen of anderszins. 
Kortelings heeft hier in de omtrek ook 
nog een persoon "gewerkt" om bijdra
gen te krijgen voor aankoop en africh
ting van nonden voor de blin<len. Nu hij 
zijn slag royaal �cnoeg geslagen heeft 
komt plots door de politie-radio-omroep 
een waarschuwing en verzoek om inlich
tingen. De handige jongen is spoorloos, 
evenals het opgehaalde geld. 
In het algemeen moet men heel voor
zichtig zijn voor colporterende vreem
delingen. 
Draag aan onbekenden geen geld af, 
ook niet op af te geven bewijs van be
taling. 
Ten overvloede geven wij de raad U 
nergens toe te verbinden en zeker geen 
handtekening te plaatsen. 

-o-

Vocir wat betreft geldinzamelingen voor 
kerkelijke doeleinden door religieuzen 
houde men zich aan de voorschriften, 
zoals die van tijd tot tijd door de pas
toors van de parochies worden bekend 
gemaakt. 

Denksport 
HORIZONTAAL: t. zoetwatervis, 5. oogziekte, 9. lid van de Senaat, 
11. laatstleden (afk.) 13. lengtemaat, 14. voonniddag (afk..) 15. deel van
het gelaat, 17. vod; 18. bloeimaand; 19. praalziek, 21. namiddag, n.

inham; 24. zangstem, 25. aflossingswedloopr 'Zl. achtina, 28. aanw. 
voorn. woord; 30. voorzetsel; 33. derhalve, 35. troefkaart, ·36. speel
goed; 38. mannetjesbij1 39"deel van de Bijbel; 40. steekwape�, 42. de 
oudere (afk.); 43. adellijke dame, 45. reptiel, 46. vloerbeddkking. 
VERTICAAL: 1. redelijk, 2. spil, 3. belemmerïpg1 4. vlug, S. hemd
lichaam- 6. insect, 7. slede, 8. schatting, 10. ri�onn,ig koraaleltand, 
12. deet' van de vinger, 14. staldierm 1 16. kwastje, 18. specerij, 20. m

houdsmaat 1 21. volk, 23. plaaggeest, 24. slaapplaats, 26. rechterlijke 
beslissing, 29. kruimel, 31. smeu, 32. palmmeel 1 34. vluchtige stof, 36. 
hoge heuvel, 37. plaats bij Nijmegen, 40. bijwoord van tijd, 41. ontken
ning; 43. uitroep van afkeer 1 44. soortelijk gewicht (afk.) 

Oplossing vorige puzzle 

HORIZONT AAL: t. Gala. 5. Asla. 9. Religie. 11. Droog. 13. Irene. 
15. Eem. 16. Ego. 18. Den. 19. Gat. 21. Bed. 23. Basta. 22. Pl. 26. En.
28. Esp. 29. Ate. 30. Dra. 31. Es. 32. Drent. 34. Lt. 35. Ems. 37. Eva.
39. Lui. 40. Ede. 42. Enk. 44. lrade. 46. Ronde. 48. Mongool. 49. Gips.
50. Sion.
VERTICAAL: 2. Aroma. 3. Leo. 4. Alge. 5. Agio. 6. Sir. 7. Leede. 8. 
Ode. 10. Ven. 12. Regisseur. 14. Nederland. 17. Gesteld. 20. T.b. 21. 
Ba. 22. Pee. 24. Aar. 25. Ten 'Zl. Nat. 32. Ds. 33. Te. 36. Miami. 38. 
Venlo. 39. Lis. 40. Eens. 41. Eros. 43. Keg. 45. Dop. 47. Ooi. 



SPORT-NIEUWS 
K.J.M.V.-SPORTDAG. 

R.K.S.V . .,BOXTEL". Het leven in de gevangenis. Jaarlijkse �ene ledenvergaderini;:. Men moet zich een strafgevangenis niet Toch zijn er ook wel eens moeilijke ge-De R.K.S.V. ,,Boxtel" houdt Zaterdag voorstellen als een instituut, waar een vallen bij. Vooral de politieke deliquen-dd d h bb 21 Juli, 's avonds om half 8 in het lokaal aantal mensen als kluizenaars leven, die ten telden nog al wat intellectuelen in De Jonge Mi enstan ers e en met J d M d d 11,·ets anders doen dan da0e11 tellen of h " M 1 <l 1 de organisering van hun sportdag een van de 1eer H. v. . eij en aan e "' I un n1en. eesta wor t er we wat op mooie bijdrage geleverd voor het pro- Nieuwstraat, de jaarlijkse algemene Ie- zakjes plakken. Misschien is dit iet gevonden, want zelfs een professor vond pageren van de athletieksport. denvergadering. De belangrijkheid van beeld van de tweede helft der vorige een "werkkring" binnen de dikke muren de agenda wettigt de verwachting, dat eeuw, maar sindsdien is er heel wat ver- als administrateur en een jurist hoort De ath1etiek toch is een zuivere sport, niemand der leden morgenavond zal ont- anderd, al werkt de inrichting der ge- men er les geven voor het middenstands-hoofdzakelijk gericht op de individuele breken. bouwen er niet steeds aan mee om de diploma. Het eten wordt wellicht bereid prestatie, waarbij het partijdig sentiment gewenste verbeteringen aan te brengen. door een kok, die vroeger iemand ver-• d k H d ··d Personen, die abusievelijk geen uitnodi-met wor t opgewe t. et we stn1 we- In een strafgevangenis, zoals die te giftigd heeft door een hoeveelheid arse-• • d hl • k b.. k d h ging is toegestuurd, zijn natuurlijk even-zen IS m e at et1e 11zaa , oc een Leeuwarden, vindt men delinquenten nicum in pannekoek te bakken. b •• b"" d I h d eens van harte welkom. evenement 1.1 11zon ere ge egen e en. die voor een lange tijd buiten de ge- Zo vindt ieder een taak binnen die klei-Een zeer geïnteresseerd publiek is dan meenschap zijn gesteld. Daaronder zijn ne gemeenschap van uitgeworpenen, die vol bewondering voor hetgeen wordt ge- K.S.V • .,O.D.C." er een groot aantal die tot levenslange allen hun eigen pak dragen en waarvan presteerd. Om de Zilveren Molen. vrijheidsberoving zijn veroordeeld. Dat er velen volkomen tot bezinning over Zo was er j.l. Zondag bij de athletiek- Thans kan worden medegedeeld dat de betekent echter nog geen wisse dood hun verleden zijn gekomen. Er wordt ge-wedstrijden van de K.J.M.V. een belang- volgende verenigingen op 26 Augustus binnen de gevangenismuren. Velen van werkt binnen gevangenismuren aan een stelling die de organisatoren zeer veel aan het tourriooi om de Zilveren Molen hen keren na een verblijf van tien tot nieuwe toekomst, waarvoor men de no-voldoening heeft geschonken. zullen deelnemen: de Baronie (Breda), vijftien jaren uit de enge ruimte naar de dige vakkennis reeds kan opdoen vóór De uitslag was als volgt: Veloc (Eindhoven), S.E.T. (Tilburg), maatschappij terug, omdat zij door hun de terugkeer in de maatschappij. Daar-Algemeen Ploegenklassement: 1 e prijs O.D.C. goed gedrag opnieuw een kans krijgen. om wordt er zelfs g_ezongen in dit oord Best met 615 pnt.; 2e prijs Oirschot met De wedstrijd tegen U.N.A., Zeelst, op Hoe is de gang van zaken nu in de ge- van boete en straf. 260 pnt.; 3e prijs Boxtel met 75 pnt. Zaterdag 4 Augustus, vangt aan om vangen is? Men stelt zich de directeur Men denke nu niet dat iemand voor zijn De afdeling Eersel 45 pnt. 6 uur. meestal voor als een wreed man met een plezier in de gevangenis zit. Zeer goed Het derde elftal speelt a.s. Zondag op bos sleutels, die er geen ander genoegen wordt men herinnerd aan de vrijheidsbe-1ndividuele prijzen: IOO m hardlopen: het Avanti-tournooi in Schijndel tegen op na houdt dan medemensen op te slui- roving. Daar is de scheiding van ver-te H. Meeuwes, Oirschot; 2e G. v. d. W.E.C. Deze wedstrijd begint om 1 uur. ten en zijn klanten met wrevel in het wanten, de afzondering in de cellen wan-Sande, 3e H. Cornelissen, Best. hart weer vrij laat. Niets is minder waar. neer het werk geëindigd is, de nauwge-4 x 100 m estafette: 1e en 2e prijs Best; O.D.C.-JUNIOREN. Een moderne gevangenisdirecteur heeft zette regelmaat waarmee alles geschiedt, 3e prijs Oirschot. een zware taak. Hij draagt de verant- waardoor men toch weer aan een tred-1500 m hardlopen: Ie H. v. d. Sande, Enkele mededel�en. 
woordelijkheid voor een goede verzor- molen denkt. Daar zijn de tralies, de on-2e P. Lauwers, 3e v. Beurden, Best. Gedurende de vacantie zal ook de aspi- ging van honderden mensen en heeft er- mogelijkheid om eens in de verte te 800 m hardlopen: Ie H. v. d. Sande, rantentraining op Zaterdagmiddag wor- voor te waken dat de gevangenisregels turen, de sexuele noden. 

dikwijls staan wii misschien zelf in gedachte of onderbewustzijn in de schoenen van deze veroordeelden. Ontspoorden is wel een goed woord voor deze mensen. De ontspoorden moeten terug in het normale leven. Zij moeten daarop worden voorbereid. In de toekomst zal, nu de nieuwe Beginselwet Gevangeniswezen een feit is geworden, de behandeling der gevangenen nog in veel opzichten worden verbeterd. Men streeft in het bijzonder nog naar grotere selectie. Er zijn zoveel soorten misdadigers. Zij komen veelal uit een milieu waar de ellende koning kraait. Zij verhuizen dan van de ene misère naar de andere, van de verkeerde vrienden- of familiekring naar de gevangenis. Zij moeten een kans krijgen tot een normaal leven, doch dat eist voorbereiding. Die voorbereiding en opleiding tot de maatschappij moet men vinden in de gevangenis, die ook nu nog in veel opzichten het teken draagt van een plaats der vergelding. Naast de eenzaamheid van de cel, die gehandhaafd moet blijven om een gedetineerde tot bezinning te brengen wil men de veroordeelde het juiste contact met de maatschappij reeds in de straftijd doen gevoelen. Daarom bepleit men alom een uitbreiding van een gemeenschapsleven naast het droeve celbestaan. Langs die weg hoopt men het geslacht der beroepsmisdadigers uit te roeien of zeker te beperken. A. G. H. Best; 2e P. Lauwers, A. v. Beurden, den stopgezet, zodat voor alle junioren in acht worden genomen. Men zit nu Bij de vrouwen. Oirschot. 'n rustperiode geldt. eenmaal niet voor zijn plezier binnen Zo is het leven in de mannen-gevangenis, TENTOONSTELLING "DE KEMPEN 'n Uitzondering vormt O.D.C. 8, dat op die grauwe muren. Maar daarnaast is de k k f IN DE KUNST" IN E L GS Hoogspringen: Ie H. v. d. Sande, Best; d I h di"recteur ook lei·der van een bedrit'f, zo verstrij t oo de stra tijd van veroor- H T Tl BUR 2 A d L B t 1 3 M d 15 Augustus ee neemt aan et tournooi deelde vrouwen. In Rotterdam vindt men PALEIS RAADHUIS e • v. • aar, ox e ; e • v. • d t ki E' dh " want ook 1·11 de gevangen·1s wordt ge-Heyden Eersel van e eers e asser " 111 oven en een atelier in de vrouwengevange11is. De I h t b • h t • b I t d T"I ' • • f d ··d lt werkt. De werknemers zi1·11 moordenaars 11 e egm van e Jaar es oo e t • Versprl·noen 1e A v d K Il b te voren emge oe enwe stnJ .. en spee • wasseri1· wordt daar ook gedreven door b t d h"II d ,, : . . . o en urg, en andere zware ,·ongens, die overdag urgse gemeen eraa om verse , en e Oirschot 2 M d S d 3 A t -o- leden van het zwakke geslacht, die de I h t P 1 • R dh • b t ; e • v. • an e, e 11 • De 1·u 11ioren die 'n foto moeten laten met d.e hulp van machines allerlei pro- za en van e a eis aa ms eter e Toebes Best weelde der normale maatschappij niet o fl h t h d h1d ' • maken kunnen daarvoor hedenavond bij ducten vervaardigen. k d d u Ieren voor e ou en van se t e-Kogelstoten: Ie H. v. d. Vleuten, 2e on en ver ragen. ri1·en-tentoonstellingen. Foto-atelier v. Elten terecht tussen 6 en k O k d k Alf. Cras, 3e H. Cornelissen. Best. Complete fabrie en. o aar ent men echter de ontspan- Deze zomer van 28 Juli tot 8 September - 8 uur. Vóór 1 Augustus moeten de foto's k kk • d d d kk 1 Discuswerpen: Ie H. Cornelissen, 2e In Groningen maa t men postza en nmg, ie men vin t in i e eesboeken, zal daar een tentoonstelling worden ge-H. v. d. Sande, Best; 3e H. v. d. Sandè, zijn ingeleverd• voor de P.T.T., in Leeuwarden worden in het verzorgen van bloemen, in de stu- organiseerd onder auspiciën van het Til-Boxtel. -o- telefooncellen gebouwd, men maakt er die voor steno of een ander diploma. burgse Gemeentebestuur door de Hink-Stap-Sprong: te Arn. Aartsen, Voor zover de shirts nog niet zijn opge- drukwerk en vervaardigt er zelfs machi- Eenmaal in de veertien dagen mag men "Kunstkring Tilburg". Hieraan werkt Best; 2e H. Driessen, Eersel; 3e J. haald wordt men verzocht deze in orde nes. Iedereen ontvangt er opleiding voor naar huis schrijven. De post wordt ge- mede het Ministerie van Openbaar On-Steenbakkers, Best. te brengen opdat ze netjes kunnen wor- bepaalde werkzaamheden en de kantoor- controleerd. Ondanks alle tegemoetko- derwijs van België. Individuele prestatie: Ie H. v. d. Sande, den ingeleverd. man, die zich vroeger ongeschikt waan- ming biijft men in alles een gevangene. De tentoonstelling is getiteld "De Kem-135 pnt.; 2e M. v. d. Sande, 93½ pnt.; -o- de voor enige technische arbeid, ont- De gemeenschap heeft deze mensen pen in de Kunst" en bevat schilderijen, 3e H. Comelissen, 92½ pnt., Best; 4e Wie niet meer aan de competitie wenst popt zich na een roofmoord in de ge- voor korte of lange tijd uitgestoten om grafiek en beeldhouwwerken. 
P. Lauwers, 85 pnt.; 5e v. Beurden, 60 deel te nemen, moet dit vóór 1 Augus- vangenis als een eerste klas meubel- hun misdaad, dikwijls begaan in een mo- De befaamde schilder ·Jacob Smits zalpnt., Oirschot. tus mededelen. maker. ment van uitzonderlijke zwakheid. Hoe hier zeer sterk vertegenwoordigd zijn. 
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VACANTIE-REGELING De Heer en Mevrouw J. VAN DER LIGTVAN DEN HOUT geven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochter 

WILMA. 

Boxtel, 15 Juli 1951. Grote Beemd 1. 
·-·-···-·····-·-·-·-···-

1 
Zaterdag 28 Juli a.s. hopen 

.I
l onze geliefde Ouders J. v. d. Heijden

1 en 
1 A. v. d. Heijden-v. Aarle hun _40-jarig Huwelijksfeest te vieren. t 1. ·� ·- · Uit dankbaarheid zal 1's morgens om half 9 een H. Mis worden opgeçlragen in de St. Petruskerk. i1 Hunne dankbare f 

Kinderen en Kleinkinderen 1Molenstraat 17. 
• 

-·-···-·-·-·-·-· ..... ...,.-. 
V oor de zeer vele blijkenvan belangstelling bij gelegenheid van ons 25-jarig Huwelijksfeest ondervonden, betuigen wij onze hartelijke dank. 

J. Kuenen 
H. Kuenen-v. d. Sloot 

Boxtel, 20 Juli 1951. Breukelsestraat 126. 
V oor de vele blijken van belangstelling bij gelegenheid van ons 50-jarig Huw�lijksfeest ondervonden, betuigen wij onze hartelijke dank. A. KueitenC. Kuenen-Verbeten.
Boxtel, 20 Juli 1951. Breukelsestraat 118. Voor soliede nieuwe en gebruikte meubelen, • Meubelhuis ,,De. ·Beurs", Markt 22. Te koop voor spotprijs circa 1½ ha bouwterrein, waarop een afgebrand huis. met plusminus 70.000 steneii gelegen nabij Kinderbos te B�xtel. Bevragen J. Willem�, 'Boseind 17, Boxtel. Te. koop een zo goed als nieuw tuinameublement. Be-• vragen MoJenstràat t 9.,
1:� koop een perceeltje roggeb11 A. Schellekens, Selissen-wal IO. • • 
Te koop 1. ha haver. Piet v.
Helv'oort, Koevoortseweg 6,
Boxtel. 

Verloren in H. Hartkerk of Kapel De Burcht een zwarte rozenkrans. Terugbezorgen Jan van Brabantstraat 31. 
Biedt zich aan: Net meisje voor winkel of in de huishouding. Brieven- onder nr. 24 Molenstraat 19. 
Te koop gevraagd een in goede staat verkerende 4-wielige wagen met luchtbanden. Houthandel Langenhuysen, v. Salmstraa t, Boxtel. Te koop: jonge bouvier en een goede luidspreker bij P. van den Braak, Zandvliet 10. Een toom zware biggen, waaronder gemerkte zeugjes. Peijnenburg, Roond 5. Te koop: wagenzadel met broek. L. Klampers, Eindhovenseweg 30. Te koop: een toom biggen, bij P. Hulsen, Liempde B 27, Kas teren. Te koop wegens emigratie een z.g.a.n. keukenkachel, een radio, een 2-persoons slaapkamer-ameublement (pitch-pine),weck-ketel met flessen. Verder nog diverse andere huishoudelijke artikelen. G. Vugs,Molenvenseweg 9a, Vught.Te koop: roodbonte Kalfvaars, aan telling eind Juli, en een vierweeks maalkalf, t.b.c.vrije stal. Vermulst, Mijlstraat 64. Te koop: een toom beste biggen, bij J. de Regt, Oirschotseweg 18. Tweedehands Brabantse plattebuiskachel te koop gevraagd. Houthandel Langenhuysen, Van Salmstraat, Boxtel. Te koop gevraag_d: slachtkippen f 1,50 per kg. Worden thuis afgehaald. Op te geven bij Meulengraaf "Dommelse Barrier", tel. 289, of bij Van de Ven, Kromstraat 75, Tel. 436, ·V:alkenswaard. Te koop: uitn_eembare dubbelwandige houten Keet 2,5-3 Mtr. plus verplaatsbare betonfundering. Aan een kant groot raam. Te bevragen Molenstraat 19. Koopje. Electrische wasmachine met wringer en een salonkastnaaimachine te koop. Molenstráat 80. 

ll,.K. Lagere Technische School "Pius X" • !'.RINS B�RNHARDSTRAAT 18
Ten behoeve van . de te vormen experimenteerklassen . 
wordt ge!ri!agd e.èn 

LEERAAR ZINGEN 

Voorlopig voor 2 lessen van 50 minuten per week. In 
diensttreding 4 September a.s. Sollicitaties voor 25 Juli 
a.s. aan de directeur der school. 

H.H. LANDBOUWERS. Voor herfst en stoppeluitzaai uit voorraad: Knolzaad halflange blauwkop Jobé en ronde blauwkop, spurrie, serradellaen alle soorten gras en klaverzaden. Zaadhandel P. P. van Zogchel, Boxtel. 
Notaris P. Mertens TE BOXTEL zal aldaar op Dinsdag 24 Juli 1951 voorm. 10 uur, ten sterfhuize van de Heer H. W. Driessen te Boxtel, v. Salmstraat 46, om contant i;ield 
publiek verkopen: Dressoir, tafels, stoelen, theekast, boekenkast, salontafel, waskast, wastafc;ls, spiegel, klok, kapstok, kachels, fornuis, beelden met stolp, schilderijen, wasmachine, trap, teilen, emmers, i;ilas en aardewerk, enz. Bezicht41ini;i een uur voor het bei?in der verkOPÎIIR-

Afwezig 
G. C. WENTHOLT,Arts, 
van 21 tot en met 29 Juli. Waarneming: Dokter v. Groeningen Dokter Kluytmans Dokter Margry A-H1-TQ-Z 

C. ESHUIS
Leenhoflaan 6 
B OXTEL 

ALLE VERZEKERINGEN 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 
Mediscb Gedipl. Yoetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

Wij vragen: 

R.K. Bakkerspatroons en Bakkersgezellen De navolgende leden van bovengenoemde ori;ianisatie zullen wegens vacantie op onderstaande tijdvak zijn GESLOTEN: Van 22 t.e.m. '.29 Juli: Van '.29 Juli te.m. 5 Aug.: A. v. d. Meijden. A. de leijer, Baroniestraat,Van 19 t.e.m. 26 Augustus: J. v. LiemptSj. Chijssens W. v. d. LaarJ. v. d. SandeJ. MelisVan 5 t.e.m. 12 Augustus: Fr. Hazenbef2 Fr. Chijsens H. v. DijkTausch

Van 26 Aug. t.e.m. M. VersandvoortJo v. GriensvenC. BartenA. Heeren
Sept.: 

De week vóór kermis zullen geen bakkerijen gesloten zijn. Voor verkoop van kruidenierswaren en chocolaterie mogen de winkels geopend zijn. Om deze belangrijke sociale maatregel, welke - ook voor het bakkersbedrijf - voqr werkgever en werknemer is i;ietroffen, zo goed mogelijk te doen •handhaven, zijn onderstaande besturen van mening, de consumenten het volgende te mogen adviseren. Het zal door de besturen zeer op prijs worden gesteld, dat tijdens de vacantie van UW bakker het brood wordt betrokken van één der bovengenoemde i;ieori;ianiseerde bakkers. Door hun onderlini;:e samenwerking om te komen tot een goed verloop der vacantie, achten wij het recht en billijk dat speciaal één van bov�enoemde bakkers voor de tijdelijke vervanging van UW bakker in aanmerking komt. De Besturen der R.K. Arbeidersbewewna R.K. Vrouwenorganisatie R.K. Middenstand R.K. Bakkerspatroons 
MODEVAKSCHOQL Wegens verhuizing besbat er thans weer gelegenheid om ook AVONDCURSUSSEN te volgen op het van ouds bekende adres. Dames en meisjes, geeft U tijdig op om teleurstelling te voorkomen. Ook op de dagcursussen kunnen nog meisjes geplaatst worden. Opleiding: in knippen, naaien en stof versieren voor examens maar ook voor huishoudelijk gebruik. De nieuwe lessen vangen aan 1 Sept. a.s. Men kan zich opgeven bij Slagerij van Nistelrooij, Rechterstr. 20 Boxtel. 

M. J, J, FONT FREIDE-v, NISTELROOYLERARES,COUPEUSE

MAATCORSETTEN (GOEDE PASVORM VERZEKERD) 
ELASTIEKEN KOUSEN, Kniestukken, Enkel
stukken (uit voorraad te leveren). 

Iedere dag gelegenheid tot maat nemen. 

Drogisterij "De Vijzel" Telefoon 462, op de Markt, Boxtel 

U hebt een dubbele kans ! 

Prakkezeer niet lang! Maar doe 
U wint in de loterij ofwel 
Uw lot wordt bezegeld met 
een aantekening in het Gouden' 'n goed werk 

' 
■ 

Boek van goede werken! I 

Neem daarom onmiddellijk een 
lot in de Afrika-Loterij van de 
Witte Paters. U kunt ze bekomen voor 1 gulden bij Brabants Centrum, Molenstraat 19 en op de Procure der Witte Paters. Burgakker. 

� _ a.i, 
Nieuwe Haring mals en vet, 

� IVJ -� 
Eiwit, vitamine, hèt van hèt !

.:._ 1/i�� 12½ cent per stuk 
� VOS, Stationstr. 44, Tel. 527 

Wij hebben geen restanten 
Wel volledige Vakbekwaam he��! 

··�, . .

H.P.Laus 
Mr. Herenkapper 

v. Leeuwenstraat 17, Boxtel

Flink zelfstandig meisje 
Hoofdzakelijk voor bediening. Leeftijd minsten& 23 jaar. 
Persoonlijke aanbiedingen 's avonds na 8 uur. 
Hotel VAN VLERKEN, Markt 16, BOXTEL 

WIJ EXPOSEREN NOG 

ENKELE MEUBELKOOPJES 

Natuurtheater Oisterwijk N.B. 

,, Veel Gem in Geen Gewin" 
22 en 29 Juli, 5, 12, 19 en 26 Aug. 3 uur 
Inlichtingen en voorverkoop Secr. Kerkst,aat 61 

Tel. 815 en 731 

Een otdijh middaq 
in een ideale. o,nqeoiltq. 

DOXTEL 

WONINGINRICHTING RECHTERSTR: 22 .: 24 

DRUKKERIJ TIELEN is de drukkerij voor handels-, reclame- en familiedrukwerk 

--~------ ______ tj;1 



Voor Uurwerken 
naar Van Vlerken 

• Een keuze, zooals U ze nergens vindt

In 'tAnker 
wederom koopjes 

Boereham 45 et. 100 gr.Ontbijtspek 25 et. 100 gr. 
BRILLEN Spaar Uw ogen

Koopt Uw bril hij een Va k o p t i ei ë n 

• Vakkundig advies
• Alle uurwerken met garantie

Vette Kaas f 1,15 p. 500 gr. 
Limonade-siroop v. 
1,19 voor 80 et. per 

F. P. van Langen 
Stationstraat 62, Tel. 584 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
grote fles. 

C. de Jong-,. Kempen 
Erkend :ziekenfonds,leverancier voor alle ziekenfondsen .. 

v. HORNSTRAAT 12 Ziet onze etalage met de nieuwste brilmonturen.
Kruisstraat 10, Tel. 444 Juwelier - Horloger 

'N MOOIE BRIL 
. juist passend bij Uw uiterlijk. 

Sterk en niet duur 

Fa A.v. Vlerken, Boxle1. 
Erkend leverancier voor alle ziekenfondsen 

Gemeentewaterleidingbedrijf Boxtel 

SPOEDDIENST 

Wij kunnen in onderstaande plaats op 
zeer korte termijn reinigingsgoederen 

binnen 1 week in de bekende 
PALTHE-KWALITEIT 

NIETS RISKEREN 
afleveren l 

• BEGEREN!
Ons agentschap is gevestigd te 

Boxtel: J. THIJS•VAN DEN BRANDT,Stationstraat. 

Kelnlf en - Ve,ven-Sloppen 
Voor Landbouwers en allen, die niet op stadsgas:zijn aangesloten, hebben wlj 

Esso Butaan-Gas 
met Kookstel naar keuze. 

PIETER VAN DEN BRANDT 
BARONIESTRAAT 48, BOXTEL 

Wegens Vacantie gesloten 
van 23 t.m. 28 Juli 

Velo Wasmachine Mij. 
MARKT 28 BOXTEL 

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

■ ■■ 

VRUCHTENHAGEL200 GRAM 2 MOCCABLOKJfS
• 5 et 

Iets fijns 100 GRAM 33· fRUITDRUPS • et 
3 ROLLEN VOOR 2 5 ENGELSE TOFFEE's· 

et 
In handig blik' 3 1 Ro Je . 

ZETJES • • • et 
Heerlijke Drup, 1 50 G 2 5 �ERJAARDAGSFLIKKÉNm et 

Licht in gewicht 1 00 G 4 5 
.ZAANSE KOEKEN 

ram et 
De echte PE 5 5 BISCUITS 

• R BUS et 
Heerlijk vers 200 GRAM. 2 9 LIMBURGERKOEK 

et 
PER STUK . . . . 45 ZAANSE BESCHUIT. 

et 
Met waardebon. Grote rol 2 8 et 

ANANAS 
Verrukkelijk PER BLIK 140 SINAASAPPELSAPv.a. c;t. Florida 

5 LIMONÄOE�s::�:�•K
5 et

PER FLES. . 130-110 8 9 BITTERKOEK)ESPUDDING 
- et 

(m. e.:hte Bitterkoekjes) 200 G 2 9 CAUfORN, MAKREEL 
et 

ECHTE Calif. GROOT BLIK 119 SARDINES et 
In Olie • PER BLIK v.a. 7 5 et 

S v!!!.bb�ul S K 0met Albert HelJW. 
lroffferantaoen lcofflevermee�d• �ngeiven•erde 

SMALS KO 
er ng1art1kel 

•m••lrt •Is koffie 70 • Per Bu1 et 

WIJ HELPEN U . MET LAGE PRIJZEN 

■ 

■ 

■ 

Uit onze 
man uf acturenaf deling 

JACQUARD BADDOEK grote maat, nu 1,68
PRIMA THEEDOEK gezoomd en gelust 0,98
GRASLINNEN SLOPEN mooie zachte kwal. 2,39
ZIJDEN DAMES CAMISOLESin mooie kleuren 1,68 
HEREN SINGLET te kwaliteit interlock 2,68
PRIMA HYDROFIEL LUIERSheerlijk zacht 1,28 
GRASLINNEN LAKEN 2-persoons 7,98

Zaterdags 

tot 7 uur geopend ! 

LINGERIE ZIJDE frisse dessins, p. m. t ,98
VISTRA ZOMERSTOF aardige dessins, vanaf 1,28
KAMGAREN HERENCOSTUUMS 2-delig 68,88 - 48,88 
GEGUMMEERDE DAMES REGENMANTELS speciale aanbiedil!R 18,98-9,98
HEREN SPORTCOSTUUMS in prijzen vanaf 38,98

't Is weer 

REDUCTIEBON 1 

EFFEN HEREN OVERHEMDmet vaste boord in wit, grijs, blauw, groen waarde 9,50 op deze koopbon 
5,95 

REDUCTIE-

BON 4 

DAMES NACHTPON 

REDUCTIEBON 2 

PRIMA ELASTIEK wasbaar - kookbaarper 2 kaartjes waarde 38 cent op deze koopbonvoor 25 cent 

REDUCTIE- REDUCTIE-

BON 5 BON 6 

TINO SHIRTS PRIMA THEEDOEKEN 
fijn effen en gebloemde de ideale zomerdracht gezoomd en gelust 

lilJRerie katoen, met in wit, geel en blauw 100% katoen aar�e garnel'ÎIIR voor Dames en Heren waarde 1,90 waarde 11,90 
op deze koopbon 

7,98 

REDUCTIEBON 8 

FANTASIE DAMES GARNITUURTJE hemd en broekje, mooie kwaliteitwaarde 5,25 op de:ze koopbon 2,98 

waarde 2,90 
op deze koopbon op de:ze koopbon 

1,59 1,38 

REDUCTIEBON 9 

FIJNE DAMESKOUSmet minderil!R in moderne kleuren waarde 2,65 op deze koopbon 1,88 

REDUCTIEBON 3 

CHINA MATTEN170 X 230 bekende fijne kwaliteitvan 12,95 op de:ze koopbon 8,98 

REDUCTIE-

BON 7 

DAMES JASSCHORT 
prima pompadoar 
met doorlopende 

ritssluiting 
waarde 12,90 

op de:ze koopbon 
8,98 

REDUCTIEBON 1 0 

MOQUETTE BEDKLEEDJEperzische dessins 60 X 120 waarde 16,50 op deze koopbon9,98 

Niet enkelen gaan met koopjes strijken maar iedereen 
kan profiteren van al onze opruimingsaanbiedingen. 

20 °/0 KORTING OP ALLE CONFECTIE 

Uit onze 
Woninginrichting 

JUTE LOPER dubbel:zij�, p. m. t,48
PRIMA MARQUISETTE100 % glanskatoen per meter 1,48 
te KWALITEIT JAPAN MAT 40 X 70 2,28
PRIMA OVER GORDIJNSTOF, ■ 120 cm breed extra voordel!R, p. m. 2,48 
DAMASf OVERGORDIJNSfOF moderne kleuren, per meter 3,86
WOLLEN HANDWEEFTAFELKLEDEN voor ¼ van de prijs 19,98-9,98

In de morgenuren 

koopt U 't prettigst. 

PRIMA COCOST APl]T 100 cm, per meter 6,88• 120 cm, per meter 7,98140 cm, per meter 9,98omboren met sterk band, per meter 0,50.
MOQUETTE VLOERKLEED 160 X 230 per:zische dessins 78,48
PLASTIC TAFELZEILfrisse patronen per meter 3,48 
0. F. THEEMEUBEL prima afwerking 49,68
SfOELGARNITUUR met pluche bekleed 134,90

■ 

■ 

,,IN DEN OOIEVAAR" 
■■ '

f. '
- ■■ ■

--; 

1 ---- _Il 

BEROEMDE sOfflE-KOfflE 
Ne•m' do p,ool m•' d•'" ,.,~kk•llik• Koll«, ••••""•••••• •• ,..,ohllo•• 
,oll• ,m••• •• h~•••i• ,..m~ Nog b•'"" ko•"' ••• ffl""' A.L Uw ;,,,;. • 
,_,,.,.w•'"" bil Alb•rl H••i•· N••• ,Il••• d•' U d• b••"' k••"'•" ...,,..., 
U ••• ,_,nold •'"" ,an d• ,oio ,oo,d•I•• wolk• A1berl H•ll• U bi•'"· 

Voordelen, welke direct en "sprekend" 
in Uw huishoudgeld tot uiting kornen

! 

- 1 
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Het Zieken-Triduum 

Wij hebben dus ons zieken-triduum ! 
't Zal 'n feest worden voor oor, oog en 
hart! Er mag niemand ontbre_ken op 't 
appèl. We zijn van plan onze zieken, 
die toch al zoveel moeten missen, eens 
extra te gaan verwennen. Wanneer er 
op een van deze dagen een beroep ge
daan zal worden op uw edelmoedigheid 
mag niemand achter b_lijven. 
U heeft 't Zondag wel gehoord op de 
preekstoel: ,,Zeer warm aanbevolen". 
Als nu de H. Clara nog voor mooi en 
zonnig weer zou willen zorgen, kan er 
een worst voor haar vanaf. Goede za
ken maken goede vrienden. 
Beste zieken, tot op Dinsdag, Woensdag 
en Donderdag op 31 Juli, 1 en 2 
Augustus. 
U zult allen schriftelijk worden aange
zocht. Ook zal men U een programma 
doen toekomen. 
De Eerw. Pater de Koning zal de pre
dicaties houden. 

Het Zieken-Comité. 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 
van 10 tot en met 16 Juli 1951. 

GEBOREN: Adriana A. dochter van L. 
v. d. Laak en J. A. v. d. Ven, Nieuw
straat 62 - Jan A. zoon van H. C. van
Houtum en L. C. Timmermans, Gemon
de 8a - Johanna Th. H. M. dochter
van K. A. J. Joosten en B. 111. C. v. d.
Bongaardt, Wilhelminastraat 1 - Wil
helmina L. M. dochter van J. v. d. Ligt
en J. J. M. v. d. Hout, Grote Beemd 1
- Barnabas G. M. zoon van H. J. Ver
hagen en A. H. van Heumen, Liempd
seweg 11 - Marinus J. J. zoon van G.
L. v. d. Hei1den en A. M. van Gestel,
Vorst 17a - Wilhelmina J. W. M.
dochter van M. W. Meulendijk en M.
C. van Gorp, Munsel 18a - Helena H.
dochter van A. Huiskens en H. E. van
Laarhoven, Maastrichtsestraat 35. 
ONDERTROUWD: Martinus G. M. 
van Amelsvoort en Anna M. van der 
Meijden - Leonardus J. Robben en Jo
hanna A. van den Bogaard - Gerardus 
W. Ossenblok en Christiaan P. van
Boxtel - Albert A. Diepstraten en Eli
sabeth J. M. Kerkenaar. 
GEHUWD: Johannes M. van Nunen en 
Geertruida Th. de Bresser. 
OVERLEDEN: Wilhelmina A de Wit, 
oud 4 mnd, Brugstraat 15 - Johanna M. 
van Erp, oud 57 jaren, echtgenote van 
Th. J. Kruijsen, Lennisheuvel 14 -
Adrianus van Weert, oud 80 jaren, Rid
der van Cuijkstraat 46. 

GIFTEN. 
Op de gouden bruiloft van het echtpaar 
A. Kuenen-Verbeten de somma van
f 50,65, bestemd voor Pater G. v. d.
Laar, Pater J. v. d. Laar, Pater van
Roosmalen (allen in de Missie) Zusters
Ursulinen en Missienaaikring !

Op de zilveren bruiloft van J. Kuenen
v. d. Sloot de somma van f 66,88, be
stemd voor de Missienaaikring, Pater J. 
v. d. Laar in Afrika, en Instrumenten
fonds R.K. Gildenbondsharn10nie.

Fatima-kapel 
Verantwoording ingekomen giften. 

Vorig saldo f 470,06 
Wekelijkse bijdrage v. d. buurt " 14,98 
Offerbusje 0,70 
N.N. Dat Maria helpe 0,25 

Totaal f 485,99 
Van een moeder bovendien 2 kaarsen 
om te laten branden bij het dagelijkse 
rozenhoedje. Dit om de genezing van. 
haar ziek kindje van Maria te verkrijgen. 

Eerw. Broeder 

Adriaan v. d. Aker t 

Na ruim 40 jaren in Belgisch Congo te 
hebben gewerkt en vele kerkjes, school
tjes en huizen te hebben gebouwd in het 
Missiegebied Kasaï, is deze grote zoon 
van Boxtel's gemeenschap gestorven in 
't Missiehuis Sparrendaal. 
Sinds 1950 rustte deze onvermoeibare 
werker uit het hete tropenland in Spar
rendaal. 
Broeder Adriaan werd 24 September 
1882 in Boxtel geboren. Op 24 Septem
ber 1907 legde hij zijn geloften af en 
werd opgenomen in de Congregatie van 
de Missionarissen van Scheut. Op 15 
Augustus 1909 vertrok hij op 27 jarige 
leeftijd naar KasaI om daar als broeder
missionaris de beschaving en het geloof 
te brengen in het hart van Afrika. 
Deze eenvoudige broeder v. d. Aker 
was een groot man. In het jaar 1929 
erkende de Belgische Regering zijn gro
te verdiensten door hem de onderschei
dingstekenen te schenken van de Orde 

Avonturen van BIM 

Copyright P. 1. 8. Bo• O Copenhaotn 

Op zek,ere dag gaan Bim en Bam uit 
rijden in hun kleine auto'tje. Het is 
prachtig weer en het wagentje tuft er 
stevig op los, zodat onze vriendjes in de 
vrolijkste stemming zijn. Juist als ze van 
pure vreugde een lied willen gaan zin
gen, zien ze langs de weg een zebra zit
ten huilebalken. Hij heeft zo'n grote 

doek om zijn hoofd omdat hij ontzetten
de kiespijn heeft. 
Zoveel verdriet en pijn kunnen Bim en 
Bam niet 1<!._ng aanzien. Gelukkig komen 
ze op een idee: ,,Doe je mond open" 
zegt Bim, ,,dan zullen we je wel helpen". 
Als de zebra het doet, knoopt hij een 
touw om de slechte kies en maakt het 

van de Leeuw. 
Toen hij na 26 jaar onafgebroken arbeid 
in de Missie van de Congo terugkeerde, 
werd hij bij Koninklijk Besluit van de 
Belgische Regering tot Ridder van de 
Kroonorde verheven. 
Deze zeldzame onderscheidingstekenen 
aan een van Boxtel's Missionarissen toe
gekend zijn slechts een vage weergave 
van zijn werkelijk grote verdiensten in 
het missiewerk. 
Ruim 40 ÏJ!ar lang heeft hij gewerkt aan 
de beschaving van dit donkere wereld
deel en de vruchten van .zijn arbeid zijn 
nog steeds te vinden in de duistere oer
wouden van Afrika. 
Boxtel is trots op zijn grote missionaris
sen en het "thuisfront" de Boxtelse Mis
sienaaikring st;iat haar pioniers trouw 
terzijde met haar werk voor de Boxtelse 
Missionarissen. 
Slechts kort heeft broeder Adriaan kun
nen genieten van zijn welverdiende rust 
in Holland, doch God zal hem zonder 
twijfel overvloedig belonen voor zijn 
prachtig werken onder de geringsten der 
mensen. 

en BAM 

andere eind vast aan de auto. Bam 
brengt de auto op gang en .... .. ,,krrrák", 
daar vliegt de kies er uit. ,,Dank je wel", 
roept de zebra dankbaar uit. En als Bim 
en Bam hun tocht voortzetten, wuift hij 
hen lachend met zijn zakdoek na. 
Zulke tandartsen! 

Parochie-Agenda 
10e Zondag na Pinksteren. 
22 Juli 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en half 11. Half 7 gel. mndst. 
voor Petronella v. d. Boogaard-Smul
ders; z. a. gel. H. Mis voor Hendrikus 
v. d. Meerendonk v. w. de Bond van het
H. Hart; kwart voor 8 gel. H. Mis voor
Ida Maria van Oirschot-Santegoets; 9
uur gel. jrgt. voor Johannes Gerardus
v. d. Ligt; half 11 Hoogmis, gez. H. Mis
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
der parochie. 
Vandaag gaat in alle H. Missen de 2de 
schaal voor de bizondere noden van het 
Neder!. Episcopaat, welke schaal bizon
der in de milddadigheid wordt aanbevo
len. 
Na de Hoogmis Mariagarde om kwart 
voor twaalf in de kapel op Duinendaal. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen-
hoedje. 
Onder de vacantie is de kindermis om 
half 9. Wij willen bij het _begin van de 
vacantie de ouders nog eens speciaal 
aansporen zoveel mogelijk hun kinderen 
onder de vacantie dagelijks de H. Mis 
te doen bijwonen. 
In het komende winterseizoen zal in 
Boxtel een godsdienstcursus voor 18-ja
rigen worden gegeven, d.w.z. voor allen 
die 18 jaar zijn geworden tussen 1 Sep
tember 1950 en 1 September 1951. 
Voor nadere bijzonderheden ve.rwijzen 
wij naar het artikeltje: ,,Godsdienstcur
sus voor 18-jarigen" in Brabants Cen
trum van deze week. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Donderdag om kwart voor 8 K. A. in 
het zaaltje op de Burgakker. 
Zaterdag -gelegenheid om te biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 Ûur. 
MAANDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Johannes Jac. v. Kempen; z. a. gel. 
H. Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. Oir
schot; half 8 gel. jrgt. voor Franciscus
v. d. Velden; half 9 gez. mndst. voor
Franciscus Janssen.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor de overleden familie Voets-Dolle
voet; z.a. gel. H. Mis voor Hendricus
v. d. Meerendonk v.w. 0. L. Vr. v. d.
H. Eik; half 8 gel. H. Mis voor Johan
nes Jac. v. Kempen; half 9 gel. H. Mis
voor Maria v. Kruyssen-v. Erp in de pa
rochie v. d. H. Theresia, Lennisheuvel
overleden; half 10 gez. Huwe)ijksmis.
WOENSDAG: kwart voor 7 gez. mndst.
voor Hendrica v. Laarhoven; z.a. gel.
mndst. voor Hendricus van Schijndel;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Jacobus
de Pijper v.w. de Br. v. h. H. Bloed;
half 8 gel. H. Mis voor Wilhelmina
Schellekens-v. d. Ven; half 9 gel. H. Mis
voor Franciscgs Janssen.

P,ta&a,nt' s Centuun 



DONpERD/4,G,. kwart..vo.o'r .•7, gel.- f::1, 
Mis v'oo'ri Öatha'r1n� en Petr-us' Mullings1 
z.a. g1e1,ti;_ ·i'v1is"Voor eel1' bîjzoride·re in
tentie; half 8 gef. gel. jrgt. voor Maria
Anna·v. ·Roy-v.· der Velden; half 9 gel.
H. Mis voor Hendrica van Laarhoven;
om half 10 gez. Huwelijksmis. • ' • • , •.
Hedenavond 0111 7 uur Lof met rozen-
hoe.l,j� , 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Maria v. d. Kruyssen-v. Erp in de 
par. H. Theresia, Lennisheuvel overle
den; z.a. gel. H. Mis v.w. de Tilburgse 
Processie; half 8 gel. H. Mis voor Adria
nus v. Schijndel; half 9 gez. mndst. voor 
Hendrik Verberne. 
ZATERDAG: kwart voçir 7 gel. H. Mis 
voor Hendricus v. d. Meerendonk v.w. 
de Broederschap v. St. Willibrord; half 
8 ge.f. gel. jrgt. voor de Fam. Antoon 
Bosch en Joanna de hsvr.; half 9 gez. 
H. Mis voor een bijzondere intentie;
z.a. gel. H. Mis voor over!. ouders v. d.
Heyden-Heesakkers, Michaël de ,zoon
en Maria de dochter; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor over!. ouders v. Aarle- v.
der Meyden, Hendricus de zoon en Jo
hanna de dochter.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Johannes Anto
nius Verstijnen geb. t� 1 l�ar'.'n en won. 
te Asten en Johanna Maria van de Was
senherg, geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 1ste afkondiging ge
schiedt. 
Joannes Alphonsus Maria Wijn geb. te 
Roosendaal en won. in deze parochie en 
Antoinetta Maria Beks geb. te Venlo en 
won. te Oirschot, wa;irvan heden de 2de 
afkondiging geschiedt. 
Jacobus Havermans uit deze parochie 
en Gertruda Klomp uit de parochie van 
het H. Hart, waarvan heden de 3de 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. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
vers-schaal" voor de kerk; de tweede 
voor de Bijzondere Noden. Onmiddellijk 
na de Hoogmis is het Santa Teresa in 
de kapel der Eerw. Zusters Ursulinen. 
Om kwart voor twaalf is het H. Familie 
voor de jongens in de Wijk-Ka2el. 
Om twaalf uur is het vergadering van de 
zelatricen van de retraite-penning bij de 
Eerw. Zusters Ursulinen. 
De Hoogmis wordt vandaag gezongen 
door de Schola Cantorum van de St. 
Theresia-parochie uit Rotterdam. Uitge
voerd wordt de "Missa in honorem S. 
Josephi", van Flor Peters. 
Vanmiddag is het om zeven uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Woensd� - feestdag van de H. Jaco
bus de Meerdere. 

DONDERDAG - feestdag van de H. 
Moeder Anna. 
VRIJDAG - de� avonds ani Half acht 
H. Familie voor Meisjes irt de kapel der
Eerw. Zusters Urs'ulinen. , 
Om acht uur is het H. • Familiè voor 
Mannen in de Wijk,Kapel de Burcht. 
Tenslotte vragen wij n9g bijzondere aan
dacht voor het volgende: In het komen
de winterseizoen zal er een Godsdienst
cursus gegeven worden voor achttie,n
jarigen. Alle jongemanrten welke tussen 
1 Sept. '50 en 1 Sept. 51, 18 jaar zijn 
geworden kunnen er aan deelnemen. 
Wij vragen deze jongelui zich op te 
geven op de pastorie• vóór 1 Aug. aa"!
staande. Wij hoperi dat allen, die. ervoor 
in aanmerking komen, hi'eraán zullen 
deelnemen. • • 
Voor nadere bijzonderheden leze men 
het artikeltje: ,,Godsdienstcursu·s voor 
18-jarigen" in Brabànt's Centrum van
deze week. •
ZONDAG: in de kerk:, 6 uur 1. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor 
overleden broers; 8 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der pa
rochianen; kwart over 9 1. d. ter ere 
van de H. Antonius uit dankbaarheid; 
half 11 Hoogmis voor Adrianus v. Ge
nuchten als lid van de H. Familie. 
In de Wijk-Kapel de "Burcht": kwart 
over 7 1. d. voor een overledene; half 9 
1. d. voor een overleden Moeder; kwart
voor 10 C cl. voor overleden· Vader.
MAANDAG: om 7 uur 1. m. voor Hu
bertus Driessen-Willems; kwart voor 8 
1. d. voor overleden Fam. Verhuist; zij
altaar 1. j. voor Antonius v. d. Sande en
Antonia Bekkers z. e.; half 9 1. m. voor
Adrianus van Genuchten.
DINSDAG: 7 uur pl. gez. jrgt. voor de 
Z. E. H. Rector Bekkers; zijaltaar 1. d. 
voor Adriana v. Gaalen-v. Lievoort; 
kwart voor 8 1. d. voor overleden fami
lie; zijaltaar 1. m. voor Francina Voets
Karssemakers; half 9 1. d. voor Petro
nella van Oers. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Johanna 
Geerts-Peijnenburg; kwart voor 8 1. d. 
voor Maria Kurvers-v. Nistelrooij; zij
altaar 1. d. voor Lambertus Cuijten v. w. 
de buurt; half 9 pl. gez. d. uit dank
baarheid.· 
DONDERDAG: 7 uur 1. d. ter ere van 
de H. Moeder Anna; zijaltaar 1. d. voor 
Johannes van Schijndel en Johanna Zwa
nenberg z. e.; kwart voor 8 1. d. voor 
overleden fam. Goossens-Prinsen; half 9 
1. d. voor Bernardus Overmars; half 10
gez. Huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur 1. cl." voor overleden 
fam. Robben-v. Schijndel; kwart voor 8 
I. d. voor Lambertus Cuijten v.w. perso
neel van v. Oerle; zijaltaar 1. cl. va.or
Cornelis van Liempd; half 9 1. j. voor
Roelof van Geffen.
ZATERDAG: 7 uur 1. cl. voor Henriette 
Strijbosch; kwart voor 8 1. cl. voor Hen
ricus v. d. Meerendonk par. St. Petrus 

overleden; zijaltaar. <b j,-, vooii Francisd 
v. Liempd; half 9 1. i. voor Anna Maria
v. Beljouw - v.··d.s'Heiidem • ,;: •. :, •• 

PAR. H. 'LAMBERTUS, GEM01'jDE. '.
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo
annes v. Langen, ,en Johanna de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. - voor. Maria 
Eykemans. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor· Henricus 
Eykemans. 
WOENSDAG: half 8 jrgt .. vobr Lam• 
bertus 'Eykemans. , 
DONDERDAÇ: dag van Aanbidding. 
Het Allerheiligste zal zijn uitgesteld van 
's morgens 6 uur tot 's avonds.? uur .. • Na 
de middag om 3 uur rozenkrans en om 
half 7 lof met Te Deum. Om half 8 
jrgt. voor Henricu.s KeJ11pS i om 9 uur 
jrgt. voor Gerdina v. d. Eerden. . , 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Jqannes Es-
sens. . . . · 
ZATERDAG: half 8 irgt. voor Petrus v. 
Breugel en Antonetta de hsvr" 

Deze week zullen geschieden: 
Vrijdag H. Mis voor Henriça Essens-v. 
d. Mugheuvel te Olland overleden. Za
terdag mndst. voor Cornelia Kapteijns.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Om 7 uur H. Mis voor Johanna Kruij
sen-van Erp, als lid van de godvruchtige 
vereniging van de H. Theresia. 
vereniging van de H. Theresia; om half 
9 H. Mis voor Maria van Kuringe-Ver
oude; om 10 uur de Hoogmis uit dank
baarheid. De eerste schaal gaat voor de 
blinden en doofstommen; de tweede 
schaal voor de Bijzondere Noden. Daar 
vroeger voor de blinden en de doofstom
men ieder op een aparte Zondag werd 
gecollecteerd, doch te beginnen dit jaar 
- op voorschrift van de Bisschop -
voor beiden op één Zondag: • mogen wij
deze collecte in uwe milddadigheid aan-

. bevelen; opdat deze ene collecte zoveel
zal opbrengen, als vorig jaar de beide
collecten te samen! Om half 3 Lof. Na 
het Lof wordt gezongen lied Nr. 50. 
MAANDAG: om half 8 mndst. voor Jo
hannes Leijten. 
DINSDAG: om half 8 mndst. voor Wil
helmus van Roosmalen. 
WOENSDAG: om half 8 H. Mis ter ere 
van de H. Nicolaas van Tolentijn. 
DONDERDAG: om half 8 H. Mis voor 
Gerardus Josephus v;i.n Oers, te Esch 
Overleden, 
VRIJDAG: om half 8 irgt. voor Petro
nella van de Sloot-van Roosmalen. 
ZATERDAG: om half 8 H. Mis voor 
Maria de Punder-Huige; en om 8 uur 
H. Mis tot bijzondere intentie.
Des middags wordt biecht gehoord van
6 tot 7 uur.

• De gebeden worden verzocht yoor Hen
drika van de Rijdt te Volkel overleden;
en voor Johanna Kruyssen van Erp, al
hier overleden.

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING, fl 'i
LIEMPDE. • · '' • • ,. ' • ' ' 

, 1! ./ Il •1\ '
> 

. 

ZONDAG: half 7 l.j.- • voor Johanna 
Cornelia Kuppens; 8 uur l,i. voor Lam0 

bertil ·Willem v. d. Aker; to .uur de 
Hoogmis tot, welz. ,der pa�.; 3 uur Lof" 
daarna Jongens-Congregatie. 
MAAN0AG: 7 uur z.j. voor Gerardus 
v. Eyndhoven; 8 uur I.m. voor Wilhel
mus Hermes overleden lid proç. van
Kevelaar: '
DINSDAG: 7 uur :z:j. �oor Anna Catha
rina Gerardus v. Eyndhoven; 8 uur I.m .. 
Adiana Adrianus v. & 'Saride. oterled'eri
lid Retraite,pi;nn,._.-�, , , ..... , .. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor, Petrus v. 
Esch; 8 uur l.j. voor Petrus Voets.·.

DONDERDAG: 7 uur z.m. ter .ere v.d.
H. Moeder. Anna v.w. de Boerinnen-

bond; 8 uur l.j. voor Adriana Voets. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Wilhelmina 
Petrus- v. Esch; 8 uur l.j. voor Leonardus 
Voets . . 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Laurentius 
v. d. Boer; half 8 l.i. voor Johanna Leo
nardus Voets; 8 uur l.j. voor Hendricus
v. Rooy.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der
par.; 8 uur 1. mndst. voor Jan v. d. Berk;
to uur z.j. voor Anna Maria Hendricus
v. d .Velden.

In de Kapel der Eerwaarde Zusters:
Maandag 7 uur I.m. voor Cornelis Put
mans v. w. de Spaarkas; Dinsdag 7 uur 
I.m. voor Maria Adrianus v. Dijk v.w.
de familie; Woensdag 7 uur I.m. voor
Jan v. d. Heyden overleden lid H. Willi
brord; Donderdag 7 uur I.m. voor En
gelbertus v. d. Velden v.w. de Spaarkas:
Kerkeind; Vrijdag 7 uur I.m. voor Lau
rentius Quinten v.w. Kath. Thuisfront;
Zaterdag 7 uur I.m. voor Adrianus van
Berkel; Zondag 7 uur l._m. voor Adriana
Adrianus v. d. Sande overleden lid Boe
renleenbank.
GEDOOPT: Adrianus J. zoon van Jaco
bus Thomassen-de Beer; Johanna M. M .

M. dochter van Johannes v. d. Bigge
laar-Vissers; Josephina H. J, dochter van 
Petrus Hubers-v. d. Heuvel. 

MISSIE-BUS. 

Bij uitvaart van Adriana Adrianus v. d. 
Sanden f 7,17. 
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. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
4de, 5de, 6de en 7de leerjaar· ,komen 
biechten· Woensdag onder de H. Mis 
van 7 dur zullen ze gezamenlijk com
municeren .. 
Woensdag is 't de feestdag van de H. 
Jacobus Apostel. 
Donderdag feestdag van de H. Moeder 
Anna. 

� ..... i, ,_ •'i 5-,) Zond,g1P.\sÓ t�eeae sc;h�JÇ,g!�tt,::W.�
't Dioc'esaan Jeugëfwer'k. 
,!�NP�.�:= 11 �lllr_ H. Mis voör.-,Wil.lid''. 
mina Ko!_lÏ_QgS..::Y�!l-:::de_ .�r.;,- J1�!J::: �..Jl.. 
Mis vo-Ör Mei. Maria Emerentia• Banens; 
10 uur Hoogmis ,..yçior de Paro,�bie. î .1.M�.QA,G'; ,7; dur' nûl�t., Y.Qor j\füp� 
nia Wilhelmina van Rulo; 8 uur mndst .. 
voor ·Johanna Maria van· Rociy-v. 'd. 
Horst. 
DINSDAG: 7 uur jrgt.' 'voor· Adriaan 
Verhoeven; 8 uur jrgt. voor de Eerw. 
Zr. Philippa van den Braak. 
Woensda"g: ·7 uur- jrgt: voor Wilh'elmina 
Maria van den Braak; 8 uur' .H. Mis· 
voor Henrièus van den Langenberg v.w.' 
Br. H. Bern. Ulecoten. ' ''' -·· 
DONDERDAG: 7 ·uur H.' Mi� voor 
Hendricusc• van den •Lartgénberg v.'w: -Br. 
H. Rozenkrans; 8 ·uur H. Mi's voor' Wfl�
helmina Konings-v. d: Laar v.' w'. B/'.' H. • 
Eik. . • - • • .• ·' '' •. 
VRIJDAG: 7 uur Hi.• Mis voor. -Antorti<t) 
Wilh. v. R'ulo·v.w. Br. H. Ant. Waalwijk';-
8 uur H. Mis voor Johanna Maria v.· 
Rooy-v. d. Hors-t v.w. Br. H. Ant. 
Waalwijk. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Anto
nia Wilh. v. Rulo v. w. Retraitepenning; 
8 uur H. Mis voor Johanna Maria van 
Rooy-v. d. Horst v.w. Br; H. Willibror-
dus Luyssel. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 22 Juli. Tiende Zondag na Pink
steren. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Woensdag: Feestdag van de H. Jacobus, 
Apostel. Om 8 uur Lof. 
DONDERDAG: Feestdag der H. Moe-
der Anna. Om 8 uur Lof. 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der familie Jansens-Ot
terbeek; om 10 uur: voor een over
ledene. 
MAANDAG: om 7 uur voor Johannes 
Eduardus Schaffer vanwege de R.K. 
Tuinbouwvereniging "Vught en Om
streken"; om half 8 voor Dokter Theo
dorus Strengers. 
DINSDAG: om 7 uur voor Johannes 
Eduardus Schaffer vanwege· het "Apos
tolaat des Gebeds"; om half 8 voor 
Dokter Theodorus Strengers. 
WOENSDAG: om 7 uur jaari�etijde 
voor Caspar van den Aker; om half i 
voor Dokter Theodorus Strengers. 
DONDERDAG: om 7 uur tot zekere in
tentie; om half 8 voor Doktoc Theodo
rus Strengers. 
VRIJDAG: om 7 uur voor Johannes 
Eduardus Schaffer; om half 8 voor Me
vrouw Henket--Windstosser. 
ZATERDAG: om 7 uur tot bijzondere 
intentie. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Wat verwijt men de K.V.P.?
De vorige week spraken wij erover, dat ordening en de historische verhoudingen 
de algemene koers van de na-oorlogse onder de voet loopt". 
regeringen van ons land, onze samenle- Men zou nu de vraag kunnen stellen: 
ving leidt in de richting van staatssocia- moet dan de Overheid volgens onze ka
lisme. tholieke sociale leer, zich buiten de ont
Hebben wij hiermee de K.V.P., welke wikkeling van het maatschappelijke 
deze regeringen steunde, willen beschul- leven houden? 
digen van socialisme? Absoluut niet! In verband hiermee wees de Heer An-
In de grote pers is ook met dit verwijt driessen erop, dat de Paus, steunend op 
gewerkt. Men vroeg aan de critici: wie de katholieke leer, in 1891 in "Rerum 
zijn er dan allemaal wel niet socialist? Novarum", o.a. een beroep deed op de 
En er werden namen genoemd van beste Staat om de sociale misstanden te hel-
katholieke ministers van na de oorlog en pen wegnemen; en dat de Paus steunend 
gevraagd of men deze dan soms voor op dezelfde leer, in 1931 in "Quadrage
socialist wilde uitmaken? Dit is niemands simo Anno", de Staat bezwoer zich terug 
bedoeling geweest en het is ook ónze te trekken omdat de Staat veel te veel 
bedoeling niet om de K.V.P. of de ka- aan zich had getrokken. En de Heer 
tholieke ministers en oud-ministers van Andriessen wilde hiermee laten zien dat, 
socialisme te beschuldigen. steunend op dezelfde leer toch een ver
De Heer Andriessen, voorzitter van de schillend standpunt mogelijk is als de 

, K. V. P. heeft, in zijn antwoord aan omstandigheden hiertoe dwingen. Maar 
' professor Duynstee, met 'talrijke voor- hier begaat de Heer Andriessen een ver

beelden aangetoond dat de K.V.P. vele gissing, n.l. deze: de aangehaalde stand
pogingen heeft gedaan om wetten met punten van de Paus in 1891 en 1931 zijn 
socialistische strekking tegen te houden, geen tégengestelde standpunten: Im-
en in vele gevallen is de K.V.P. daarin mers: de plicht van de Staat om mis-
geslaagd. Bovendien heeft de Heer An- standen te helpen wegnemen in het so-
driessen aangetoond dat de K.V.P. ook ciale leven b)ijft altijd bestaan en dit 
heeft gewerkt tegen te grote uitbreiding ontkent de Paus in zijn encycliek van 
van de macht van de Overheid over ons 1931 helemaal niet: zijn vermaan in 
maatschappe)ijk leven en ook hierin 1931 is er alleen op gericht dat de Staat 
heeft de K.V.P. successen behaald, zo- zich heeft terug te trekken uit alles wat 
als de toekenning van zelfstandigheid de Staat te veel aan zich heeft getrok-
aan het bedrijfsleven in de Publiekrech- ken. Niet de hulp van de Staat· werd in 
telijke Bedrijfsorganisatie (P.B.O.) Door 1931 afgewezen, maar de wijze waarop 
deze organisatie zullen in de toekomst de Staat hulp had geboden, n.l. door te 
nog vele bevoegdheiden, die thans door veel aan zich te trekken. 
Je Overheid worden uitgeoefend, maar Het is déze fout die in de na-oorlogse 
eigenlijk tot de eigen sfeer van het be- tijd door onze regering wéér begaan is; 
drijfsleven behoren, kunnen worden ook door de K.V.P. doordat deze n.l. de 
overgenomen. stuwkracht van de maatschapl)elijke ont-
Aan deze successen van het K.V.P.-be- wikkeling te veel verschoven heeft naar 
leid, zijn zeker nog meer pogingen van de Overheid en de politiek, zoals we 
de K.V.P. om alles in christelijke rich- hierboven hebben uiteengezet. 
ting te leiden, toe" te voegen en we De vraag of de Overheid en de politiek 
erkennen graag de grote verdiensten die• zich buiten de sociale ontwikkeling moe-
de KV.P. op al deze punten heeft ten houden is aldus te beantwoorden: 
gehad. De Staat mág er zich niet buiten hou-
Maar - zoals prof. fluynstee in zijn den en móét haar steentje bijdragen in 
kritiek terecht opmerkt - al deze ruk- de sociale ontwikkeling, maar juist door 
ken in goede richting nemen niet weg de gezonde particuliere initiatieven te 
dat de gevolgde koers in zijn geheel steunen, door de uitvoering daarvan 

twee gebruik van de gelegenheid om 
Pater Theodoor in de Ridderzaal van het 
kasteel van Stapelen geluk te wensen en 
hem dank te brengen voor de verdien
stelijke arbeid onder de gemeenschap 
van Liempde, waar hij Pastoor Kluyt
mans 23 jaar lang assisteerde, en onder 
de gemeenschap van Boxtel, die de 
vruchten van Pater Theodoor's organi
satietalenten ál de jaren van zijn pries
terschap heeft kunnen plukken. 
Vele stoffelijke blijken van belangstel
ling en waardering benadrukten de wel
gemeendheid van alle goede wensen en 
dankwoorden, en vormden tevens het 
tastbare bewijs van de grote sympathie, 
die het volk in al zijn geledingen koes
tert voor deze onvermoeibare priester
werker. 
Van de intieme feestviering vermelden 
we de H. Mis, die 's morgens om 9 uur 
door de jubilaris werd opgedragen, nadat 
men in processie van de H. Bloedkapel 
op het kasteel naar de kapel van het 
Missiehuis St. Theresia was getrokken. 
Bij het opdragen van dit Dankoffer werd 
Pater Theodoor geassisteerd door Pater 
Gondulfus Bovens als diaken en Pater 
Willibrord Oude Lenferink, als subdiaken. 
Als presbyter-assistent fungeerde de 
HoogEerw. Pater Provinciaal. De feest
predicatie werd gehouden door Pater 
Ferdinand. Na de H. Mis werd onder 
het zingen van het Te Deum weer naar 
het kasteel getrokken, waar zoals ver• 
meld is, om twaalf uur de drukbezochte 
receptie aanving. 
Nadat de studenten van het Missiehuis 
om 2 uur een feestcantate gezongen 
hadden, werd om 4 uur door de jubilaris 
een meerstemmig J-;of gecelebreerd,
waarbij Pater Leonard en Pater Petrus 
de assistentie verleenden. 
's Avonds brachten de harmonieën en 
koren hun goede geestelijke vriend nog 
een serenade, waarbij over en weer op
nieuw de hartelijkste woorden werden 
gesproken. 
Van onze zijde wensen wij Pater Theo
door nog vele jaren in een rijk en 
vruchtbaar priesterleven, waarbij we niet 
na kunnen laten de hoop uit te spreken, 
dat Boxtel daarbij steeds mag bliiven 
profiteren van zijn grote ijver en veel
zijdige kundigheid. 

toch in staatssocialistische richting gaat, door de particulieren (personen of groe-
� -zoals, wij_,de-.,.vtnige -week-·hebben duide-- - pen) mogelijk tè ''maken, door·mogelijke -- OPBRENGST COLLECTE 

lijk gemaakt. onrechtmatige hindernissen voor de uit- HÈRWONNEN LEVENSKRACHT. 
Deze koers-in-zijn-geheel was een koers voering uit de weg te ruimen, door bij 
van de regering: kunnen we deze dan botsingen van belangen orde te schep-
aan de K.V.P. verwijten1 pen. De Overheid kan zelfs initiatieven 
Dit is de vraag die we nu willen beant- nemen, maar een gezonde politiek zal er 
woorden. dan op gericht moeten zijn deze initia-
Met prof. Duynstee is ons antwoord dit: tieven onder het volk te brengen om ze 
de K.V.P. heeft door zijn ministers en daar langs de weg van een natuurlijke 
zijn kamerfractie aan deze koers mee- groei te doen ontwikkelen en tot uitvoe-
gewerkt; de K.V.P. heeft niet gezien dat, ring te laten komen. 
ondanks de vele pogingen in goede rich- Een voorbeeld van deze juiste gang van 
ting, het beleid waaraan de partij mee- zaken, - één der successen van de 
werkte tóch in staatssocialistische rich- K.V.P., zoals wij gaarne erkennen - is
ting ging. de P.B.O.: een initiatief uit het volk 
Dit is niet het hele antwoord, want er voortgekomen op een ogenblik dat er 
blijft nog de vraag wat was er dan fout behoefte aan was, een initiatief tot welks 
in de K.V.P., door welke fout heeft de uitvoering de Overheid de nodige be-
K.V.P. het juiste inzicht in de regerings- voegdheden verleende, en welke uitvoe-
koers gemist? ring is overgelaten aan de groep waar-

De speldjesdag, die j.l. Zaterdag en Zon
dag door Herwonnen Levenskracht ge
houden werd, is een prachtig succes ge
worden. De Kajotters-drumband en het 
legertje collectanten hebben hiertoe in 
niet geringe mate bijgedragen, doch 
vooral de milddadigheid van Boxtels in
woners zij geprezen bij het vernoemen 
van de grote opbrengst. 
Bij 'n specificatie van de opbrengst ko
men we tot de volgende resultaten: 
Burchtkapel f 17,94; St. Charles f 20,23; 
Lennisheuvel f 25,35; Gemonde f 27,92; 
H. Hart f 157,70; St. Petrus f 159,15. In
totaal dus een bedrag van f 408,29.
Namens alle patiënten, die de steun on
dervinden van Herwonnen Levenskracht,
hartelijk dank aan de milde gevers. Het antwoord hierop is de kern van wat voor deze organisatie is bestemd n.l. het 

wij de K.V.P. verwijten, en dit antwoord bedi-ijfsleven. 
is: de fout in de K.V.P. waardoor onze Natuurlijk kunnen zich gevallen voor- GESLAAGD VOOR INGENIEUR.partij de staatssocialistische gerichtheid doen dat de Overheid een toestand con-
van het regeringsbeleid niet heeft gezien, stateert die onmiddellijke voorziening 
was: de eenzijdige kijk van de K.V.P. eist, zoals in tijden van oorlog, in tijden 
op onze katholieke sociale leer. als de vooroorlogse crisis en de na-oor-
Waarom eenzijdig? logse noodtoestand. In deze gevallen zal 
In onze nummers van November en De- de Overheid méér aan zich moeten trek-
cember hebben wij er meermalen op ge- ken dan in normale tijden, maar dan zal 
wezen dat volgens onze katholieke socia- de Overheid zich bewust moeten zijn 
Ie leer, in een gezonde maatschappij de uit nood te handelen en zal de Overheid 

Op 5 Juli slaagde te Delft de heer M.
Baayens uit Boxtel voor werktuigkundig 
ingenieur. De heer M. Baayens is de 
eerste uit Boxtels bevolking voortgeko
men ingenieur. Hij is inmiddels reeds 
aangesteld bij de Staatsmijnen. 
Proficiat 1 

Politie deed goede vangst 
"Poolse" acrobaat-inbreker ingerekend 

TWEE BOXTELSE FIRMA'S 
BIJNA DE DUPE. 

In de nacht van Dinsdag op Woensdag, 
tussen half drie en half vier, heeft een 
inbreker zich met gebruikmaking van 
uitstekende acrobatische talenten toe
gang verschaft tot de juwelierszaak van 
de firma Van Vlerken, op de Kruisstraat, 
waar hij op handige wijze een goede 
slag sloeg. Doordat in de Rechterstraat 
de sloping van een rij huizen hee_ft 
plaats gehad, is het voor de dief vrij ge
makkelijk geweest door te dringen tot 
achter het pand van de bewuste firma. 
Na een haag en twee !JlUurtjes genomen 
te hebben, wist de inbreker zich op het 
kleine binnenplaatsje, met behulp van 
een bij de fa. v. d. Heyden gestolen 
laddertje, op het drie meter hoge glazen 
afdak te heisen ('n tour de force). Van 
daar uit ondernam hij de uitzonderlijk 
moei)jjke tocht naar de keuken van de 
fam. Van Vlerken en vanuit de keuken 
moet hij zijn tocht toen voortgezet heb
ben naar het kantoor van de firma, waar 
hij zich enig reparatiemateriaal toeëigen
de, waarmee hij echter nog niet tevre
den was, want hij betrok ook de winkel. 
in zijn roverij. Hiertoe moest hij in het 
glas-en-lood-paneel van de winkeldeur 
een gat breken, dat groot genoeg was 
om zijn lenig lichaam door te laten. In 
de winkel heeft hij eerst goed laten zien 
hoe degelijk hij tevoren de situatie had 
opgenomen, want uit de enorme hoeveel
heid kostbaarheden griste hM enkel de 
horloges en de goud.en sieraden weg. 
Bij deze operaties moet hij echter teveel 
gerucht gemaakt hebben, want Mevr. 
Wed. Van Vlerken werd er door gewekt. 
Onmiddellijk begaf deze zich naar bene
den, maar toen zij het vreemde ladder
tje zag, snelde zij weer naar boven om 
alarm te slaan. Op dat moment hoorde 
ze buiten een geweldige slai, welke ver
oorzaakt werd door de dief, die op zijn 
overhaaste vlucht door het glazen afdak 
was gevallen en in zijn val de dakgoot 
had meegesleurd. Inmiddels had de heer 
Fr;ms van Vlerken de politie gewaar
�èhiiwcC·en-was ocik een zoon van de 
heer Clerkx uit de Rechterstraat door 
het lawaai gewekt. 
Toen deze uit het raam keek, zag hij 
hoe een manspersoon in de tuinen achter 
de huizen op de Markt een fiets greep 
en er op weg reed in de richting van de 
Eindhovenseweg. Terwijl ook de politie 
in volle actie kwam en de heer Clerkx Jr. 
de achtervolging inzette, verdween het 
individu in de richting Eindhoven om 
een tijdlang onvindbaar te blij\len. 
Toen de politie, die ook het recherge
werk onmiddellijk ter hand nam, voor 
een derde maal per motor de weg Box
tel-Eindhoven afreed, zagen ze plotse
ling een persoon, wiens uiterlijk overeen 
kwam met het signalement door de heer 
Clerkx Jr. verstrekt. Het individu wacht
te de kans van de politie echter niet af 
en smeet bij het stoppen van de motor 
zijn fiets in de sloot en verdween met 
de buit in het veld, waarop de politie de 
nasporingen met verdubbelde waakzaam
heid voortzette. 

-<>-
Schreven we hierboven, dat de handige 
jongen mét de buit verdween, dan moet 
deze door de lezers worden gezien als 
de buit, die hij bij de firma Van Vlerken 

gemaakt had. Want bij zijn vlucht liet 
hij de speurende politie wel een leren 
tas, een regenjas en een broek na, welke 
goederen herkend werden als de eigen
dommen van de heer Spierings in de 
Breukelsestraat, waar de vorige nacht 
ook was ingebroken. Klaarblijkelijk was 
de vluchteling dus het zelfde heerschap, 
als wat Maandagnacht de winkel van de 
heer Spierings was binnengeslopen en 
daar geducht had huisgehouden. Kenne
lijk heeft de dief in deze nacht echter 
slechts verkenningswerk willen verrich
ten, want de nonchalance waarmee hij 
daar tewerk ging, wijst niet op een in
braak met ernstige bedoelingen. Niette
min maakte hij er zich meester van het 
wisselgeld, diepte een actetas op om wat 
levensmiddelen en zeep in te doen, en 
koos zich daarna een costuum uit. 
Hierbij schijnt de dief, wat de maat be
trof, erg kieskeurig te zijn geweest, want 
meerdere costuums bleken van de han
ger te zijn gehaald. In de regenjassen 
slaagde hij minder goed, getuige de dief
stal van de jas, die de winkelbediende 
er had laten hangen. 
Na ter plaatse nog wat geconsumeerd 
te hebben, is hij - achteloos een nieuw 
rijwiel voorbij lopend - weer vertrok
ken, om de volgende nacht zijn grote 
slag te slaan bij de firma Van Vlerken. 

-o-

Woensdagmiddag bleek echter, dat deze 
,,kraak" voorlopig zijn laatste zou zijn: 
Toen de dief tussen het kruispunt en de 
brug onder de gemeente Best in de bos
sen was verdwenen, werd dit terrein 
onmiddellijk afgezet, zodat ontsnapping 
uiterst moeilijk zou worden. De handige 
jongen heeft desondanks alles op alles 
gezet om nog een uitbraak te forceren, 
getuige de diefstal van een fiets bij een 
boerderij. De Rijkspolitie - geassisteerd 
door een viertal speurhonden - raakte 
zijn spoor echter niet meer bijster en 
omtreeks half vijf 's middags vond men 
hem verscholen in een greppel, op de 
Bestse Heide ter hoogte van de grens 
Son�Best. 

, Dé man bleek statenloos, maar van 
Poolse origine te ziin. Hij was nog in het 
bezit van de gestolen goederen, al had 
hij bij de sieraden de stenen reeds ver
wijderd om ze zo gauw mogelijk van de 
hand te kunnen doen. 
Het vermoeden, dat hij nog verscheide
ne diefstallen meer op zijn naam heeft 
staan, verhoogt alleen maar ons respect 
voor het snelle en kordate optreden van 
de Boxtelse Gemeente-politie, die in 
nauwe samenwerking met de Rijkspolitie 
er in is geslaagd dit individu onschade
lijk te maken. 
Rest nog te vermelden, dat de man na· 
zijn gevangenneming is overgebracht 
naar het bureau van de Boxtelse Ge
meente-politie. 

Zondagsdienst der Artsen 
uiteluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 29 JULI 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Telefoon 364 

zelfstandigheid voorgaat en dat de de, op dát moment, nodige maatregelen 
Overheid slechts mag ingrijpen waar dit ook moeten afkondigen als "nood"-
nodig is, d.w.z. waar lagere gezagsdra- maatregélen en als "tijdelijke" maatrege-
gers ontoereikend zijn of fouten maken. Jen, geldend tot het ogenblik dat betere 

Emigratie==mogelijkheden als dat voor de oorlog het geval was. De 
Zuid-Afrikaanse Minister toonde tijdens 
. zijn bezoek veel belangstelling voor de 
opleiding door de Nederlandse Rijks
werkplaatsen. Hij heeft beloofd met zijn 
regering overleg te plegen over het op-

In de opbouw van een betere maatschap- regelingen mogelijk zijn. De wetten mo-
pij zijn derhalve twee krachten die hier- gen er niet op gericht zijn de Overheid 
aan meewerken: van de ene kant de steeds meer macht te geven en een 
zelfstandige mens en de zelfstandige steeds vastere greep op ons maatschap-
groepen, van de andere kant de Over- pelijk leven, ,,de wetten dienen" schreef 
heid. De eenzijdigheid welke wij de prof. Duynstee zeer juist, ,,de regerings-
K. V.P. verwijten is deze: dat onze partij macht te breidelen binnen strenge en
de stuwkracht tot opbouw, herstel en controleerbare grenzen", anders is· 
verbetering van onze Nederlandse maat- staatssocialisme het onvermijdelijke ge
schappij eenzijdig verschoven heeft naar volg. 
de Overheid en, in verband hiermee, Daarom wensen wij ook dat de K.V.P. 
naar de politiek. in het vervolg scherper zal waken over 
De K.V.P .. heeft er ontegenzeggelijk aan zijn eigen koers, opdat onze katholieke 
meegewerkt om allerhande vernieuwin- partij niet ongemerkt en ongewild het 
gen en verbeteringen niet alleen uit te schip van de Staat meestuurt in verkeer-
doen gaan van de Overheid, maar ook de richting. 
in de handen te leg_gen van de Over- Hoe de K.V.P. hierover kan waken, 'n 
heid. Hierdoor heeft de K.V.P. eraan volgende keer. T. 
meegewerkt langzamerhand heel ons 
maatschappelijk leven te verambtenaren 
en onder administratie te brengen, zodat 
het gevaar dreigt dat heel ons maat- pJ 1• •k N• schappelijk leven administratief van bo- aatse IJ IeUWS 
venaf geregeld wordt. 

PATER THEODOOR IN HET ZILVER. Een gezonde groei moet van beneden af, 
uit het volk zelf ontstaan en door het 
volk zelf worden gestuwd en uitgevoerd, Grote belangstelling bij zijn 

25-jarig priesterfeest.met de Overheid als waakzaam oog, 
waakzaam over de belangen van het ge
heel en de belangen van de groepen en 
afzonderlijke personen, opdat nergens 
rechten zouden worden geschonden, 
waakzaam dus om daar in te grijpen 
waar !ageren niet meer bij machte zijn 
of fouten maken. 
Maar het komt de Staatsoverheid niet 
toe, zoals prof. Duynstee terecht op
merkt, ,,de samenleving van bovenaf 
vooruit te gaan stuwen met een vernieu
wingspolitiek welke de menselijke zelf-

Ofschoon Pater Theodoor Beyer, As
sumptionist, Woensdag zijn zilveren 
priesterfeest voor het grootste gedeelte 
vierde in de besloten kring van familie
leden, confraters en priesterstudenten, 
wist Boxtel - en Liempde niet te ver
geten - hem toch een imposante hulde 
te bereiden. Geestelijke en wereldlijke 
autoriteiten, deputaties van organisaties 
en verenigingen, inwoners van Boxtel en 
Liempde, ze maakten in een onafgebro
ken rij 's middags van twaalf uur tot half 

Aan het einde gekomen van onze artike
lenserie over landen met emigratiemoge
lijkheden, willen we als sluitstuk van 
deze reeks nog eens een overzicht geven 
van de toekomstkansen zoals die elders 
liggen. Wij doen dit aan de hand van 
gegevens, die de Commissaris voor Emi
gratie, mr. ir. B. W. Haveman ons op 
een persconferentie verstrekte. Deze 
deelde o.a. mede, dat het aantal Neder
landers, dat het land verlaat om elders in 
de wereld een nieuwe toekomst op te 
bouwen, zich nog steeds in stijgende lijn 
bevindt. In de eerste 4 maanden van 
1951 werd een totaal bereikt van 14.000 
emigranten, wat evenveel is als het 
totale aantal in 1949. Op 21 Juli j.l. was 
het aantal de 21.000 al overschreden. 
De grootste moeilijkheden werden de 
laatste tijd ondervonden met betrekking 
tot de emigratie naar AUSTRALIE. 
Omstreeks 1 Mei is Australië n.l. begon
nen met het invoeren van een veel stren
gere selectie. Toegelaten werden toen 
alleen vakbekwame werkkrachten. Van 
de 7000 liefhebbers voor emigratie naar 
dit land, die op dat ogenblik stonden in
geschreven, werden er slechts 700 toege
laten. Op het ogenblik zijn er echter 
aanwijzingen dat ook weet ongeschool
den in grotere getale zullen worden toe
gelaten. 
Momenteel blijkt de grootste belangstel
ling van de emigranten uit te gaan naar 
NIEUW-ZEELAND. Juist vorige week is 
men met de Nieuw-Zeelandse regering 
tot overeenstemming gekomen over het 
emigreren van Nederlanders uit alle be
roepen - behalve voor administratief 
personeel en intellectuelen, terwijl ook 

een voorbehoud wordt gemaakt ten aan
zien van gehuwden. Wel is er thans de 
mogelijkheid z.g.n. ,,prefabricated" hui
zen mee te nemen_ Nieuw-Zeeland ver
leent daarbij veel medewerking, zoals 
vrijstelling van invoerrechten, terwijl ook 
door de regering daar credieten worden 
verstrekt voor het aankopen van grond 
en het bestrijden van de bouwkosten. 
Daarvan kunnen echter alleen die be
voorrechten profiteren, die in staat zijn 
zelf de aanschaffing van een dergelijke 
montagewoning te bekostigen. De rege
ring bestudeert de mogelijkheid om deze 
huizen in grotere aantallen naar Nieuw
Zeeland te verschepen. 
Wat CANADA betreft, iil' het eerste 
halfjaar van 1951 vertrokken naar dit 
land 9000 emigranten, terwijl er nog 
4000 wachten op vervoer. Alle vliegtui
gen en schepen zijn volgeboekt. De oor
zaak van dit wachten op vervoer moet 
voor een groot deel worden gezocht in 
het feit, dat men zich te laat aanmeldt. 
Wie van plan is het volgend jaar naar 
Canada te vertrekken doet er goed aan 
zich nu reeds te melden opdat men tijdig 
een overzicht heeft van de behoeften 
aan vervoersmogelijkheden. 
Met de Minister van Arbeid van ZUID
AFRIKA heeft de Nederlandse regering 
kort geleden besprekingen gevoerd. 
Zuid-Afrika wenst hoofdzakelijk ge
schoolde werkkrachten. De regering zal 
echter de mogelijkheden onderzoeken 
voor emigratie van andere groepen ar
beidskrachten. De kans bestaat, dat de 
Nederlands-Zuid-Afrikaanse veremgmg 
met haar voorschotbank weer een be
middelende rol krijgt toebedeeld, even-

• nemen in Zuid-Afrika van Nederlanders,
die in deze werkplaatsen zijn opgeleid.
Over BRAZILIE kon de heer Haveman
alleen goed nie{1Ws mededelen voor de
Christelijke Emigratie-centrale. De Ne
derlandse regering heeft n.l. dezer dagen
haar goedkeuring gehecht aan het plan
van de Chr. Emigratie Centrale tot het
vormen van een Nederlandse kolonie in
dit land. Een 50-tal Nederlandse families,
voornamelijk uit de ontginningsgebieden
in het oosten, zullen naar Brazilië kun
nen vertrekken.
De heer Haveman vertelde tenslotte iets
over de subsidieregeling. In beginsel kan
iedereen, die wenst te emigreren, recht
doen gelden op subsidie, mits hij krach
tens zijn persoonlijke welstand daarvoor
in aanmerking komt en mits er een voor
de Nederlandse regerinR: aanvaardbare
regeling bestaat met het betreffende
land over het opnemen van ongeschool
den naast de vakbekwame arbeids
krachten.
De laatste tijd is echter gebleken, dat
van de subsidieregeling in verschillende
gevallen en op vaak zeer geraffineerde
wijze misbruik wordt gemaakt door men
sen, die zelf over voldoende middelen
beschikken. Er zijn zeer strenge contro
le-maatregelen genomen om aan die
misbruiken een einde te maken.
De heer Haveman zal over enkele
dagen naar Canada vertrekken om zich
nader te informeren over de mogelijk
heden tot het opnemen van niet-agrari
sche arbeidskrachten in dat land.

,. ., 



De Ouden::::van::::Dagen 
zijn weer fijn uit geweest 

De Boxtelst Juden-van-dagen hebben 
hun jaarlijkse uitgaansdag weer achter 
de rug. 
Zij hebben heerlijk genoten en dank-· 
baar gestemd zijn ze het leven van alle 
dag opnieuw begonnen met het verlan
gen volgend jaar nog eens van de partij 
te kunnen zijn. Hoe meer hoe liever. 
Er heerste vóór het vertrek een gezellige 
drukte op de Markt. 
Het Bestuur van Boxtel Vooruit had het 
druk met de regeling van het vertrek. 
Auto's kwamen aangereden. Hulpvaar
dige verpleegsters en ijverige dames
helpsters namen alvast de meest kaduken 
in bescherming en gaven hen een plaats
je in de auto's. 
De oudjes popelden van blijheid in het 
vooruitzicht van de fijne tocht. Stil 
wachtten anderen af, ietwat zenuwachtig 
om de ongewone drukte om hen heen. 
In groepjes stonden mannen te wachten 
op de aanwijzing van hun plaatsen. 
Daar drentelde er een van de ene help
ster naar de andere. Hij wist nog niet in 
welke wagen hij mocht meerijden. Wel 
had hij z'n zakje met sigaren reeds ont
vangen. Eindelijk, daar kwamen weer 
een paar auto's aangereden. Nu was hij 
klaar en kon instappen. 
Inmiddels werden alle wagens voorzien 
van de traditionele reuze-oranjestrik, en 
toen de proviand geladen was werd het 
sein voor het vertrek gegeven. 
Onder grote belangstelling van het Box
telse publiek, vertrok de filé van ruim 
30 auto's, voorafgegaan door de befaam
de jeep van de politie en begeleid door 
de motor-ordonnans "Broer" Baaijens, 
in de richting Vught. 
Grijs was de lucht en het "stiefde" een 
beetje, maar dat deerde onze feestelijk 
gestemde passagiers niet. Hun kleine 
wereldje van alle dag lag achter hen, het 
oog zou vandaag verder zien. 
"Nou komme we nog 'ns ergens waar 
we nog nooit gewist zijn!" 
De wijde wereld opende zich voor deze 
in soberheid oud geworden mensen. 
Over Vught ging het naar Tilburg, dan 
kwamen de dorpen Hilvarenbeek, Oos
telbeers, en andere, om na -een rit van 
ruim twee uur de pleisterplaats te berei
ken, waar in het nieuw aangelegde die
renpark Animali, te Eindhoven, de gas
ten van Boxtel Vooruit enige aangename 
uren zouden doorbrengen. 
Direct na aankomst werden een "sterk 
bakske" en enige hartelijke belegde 
broodjes opgediend, die onder een ge
zellig praatje naar binnen werden ge
werkt. 
Goed bekomen zijnde, begon de tocht 
door het dierenpark, waar het prachtig 
uitheems gevogelte en het stevig opge
sloten wild gedierte aller levendige be
langstelling ha�. 

Wat waren ze vol bewondering voor de 
pracht van de vele vogelsoorten uit 
Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, 
Australië, Indonesië, India en de Phili
pijnen. 
Wekten leeuw en katachtig wild ontzag 
en griezel, de apen-kolonies boeiden 
door hun behendigheid en leuke scenes 
in het elkaar betwisten van apennootjes 
en suikerbrokjes. 
De uren in Animalie doorgebracht wa
ren uitteraard de mooiste van deze dag 
en onze oudjes zullen er aangename 
herinneringen aan bewaren. Het weer 
hield zich bijzonder, niettegenstaande de 
vervaarlijke grijze wolkenmassa's de 
lucht vulden. 
De tijd vloog om en nog vrij vlug was 
het acht uur geworden en moest tot ver
trek besloten worden. 
Met een vaartje ging onze rits auto's 
weer op Boxtel aan, waar Boxtels Har
monie de ouden-van-dagen op vrolijk 
muzikale manier verwelkomde. 
Zo'n dag, die voor de ouden-van-dagen 
een heerlijke afwisseling is in het een
tonige bestaan, is toch maar al te vlug 
voorbij. 
En niet alleen voor hen, voor wie hij 
werd �eorganiseerd, doch ook voor het 
bestuur, dat met de voorbereiding dagen 
achtereen actief moet zijn. 
Heeft thans het jonge bestuur van Box
tel Vooruit voor het eerst zich daarmee 
belast gezien, het onlangs afgetreden 
oude bestuur heeft de ouden-van-dagen 
al sinds 1937 zulke blijde dagen be
zorgd. 
Nu het oude bestuur onlangs is afge
treden om het werk te doen voortzetten 
door de jongere generatie, is er alle re
den de aandacht van Boxtels bevolking 
er eens op te vestigen hoe verdienste.lijk 
werk Boxtel Vooruit reeds 26 jaren voor 
onze gemeenschap heeft gedaan. Niet 
alleen met het organiseren van de dagen 
voor onze oudjes, doch ook voor de be
volking in z'n geheel bij iedere gelegen
heid voor openbare feestviering. 
De heer Aug. van der Meer, die nu tot 
voorzitter is gekozen, deed een mooie 
geste, toen hij op Animali het afgetre
den bestuur dankte, heel bijzonder de 
heren C. Hoek, P. Tielen en A. van der 
Weijst, resp. voorzitter, secretaris en 
penningsme&ster, voor alles wat zij heb
ben gepresteerd. 
Ook mejuffrouw Cor van Hooff, de 
moeder der ouden-van-dagen uitstapjes 
moest loffelijk met name worden ver
meld. 
Voor de medewerking van de midden
stand en de bezitters van auto's, meen
de hij te mogen volstaan met een dank
betuiging zonder het noemen van namen, 
doch hij rangschikte de absoluut vrijwil
lige offervaardigheid als een bij uitstek 
sociale daad. 

CIRCUS VAN BEVER TE BOXTEL. 
Het vermaarde Circus Van Bever zal 
tijdens zijn jubileum-toumooi (dit jaar 
bestaat deze onderneming 75 jaar) ook 
Boxtel aandoen. 
Volgende week Donderdag en Vrijdag 
zullen de circusliefhebbers "Van Bever" 
hier ter plaatse terugvinden in een pro
gramma, dat natuurlijk met extra veel 
zorg is samengesteld en vanzelfsprekend 
ook met 'n bijzondere "brille" zal wor
den uitgevoerd. 
Naast verschillende staaltjes paarden
dressuur vermeldt het programma ook 
een sensationeel leeuwennummer, ge
durfd trapeze-werk, ongekende jong
leursprestaties, clownerie van gehalte 
en ...... ja, zó gaat men in het program
ma door met het aankondigen van de 
stoutmoedigste circus-nummers. 
Men zal niet beter kunnen doen dan 
eens te gaan zien wat dit Nederlandse 
circus van naam in dit jubileumjaar te 
bieden heeft. In een advertentie, elders 
in dit blad, vindt U de nodige bijzon-
derheden. 

VACANTIE-SPEELTUIN. 
Nu de vacantie onzer kinderen weer is 
aangebroken, rijst in menig gezin de 
vraag: ,,Hoe en waar kunnen we onze 
kinderen gedurende de vacantie een ge
paste afleiding bezorgen?" 
De beschikbaarstelling van ons mooie 
sport- en wandelpark door het Gemeen
tebestuur, t_en behoeve van onze school
gaande kinderen, bracht hierin, de afge
lopen 2 jaar een zeer geschikte op
lossing. 
Het mooie terrein dat voor de kinderen 
ter beschikking stond is thans echter 
tijdelijk gnbruikbaar geworden. 
Door de welwillende medewerking van 
het Gemeentebestuur is voor dit doel 
een ander deel van het park ter be
schikking gesteld, n.l. het mooie heuvel
achtige deel, gelegen achter de hockey
terreinen. De ontspannings-gelegenheden 
worden naar dit terrein overgebracht, 
wat dan eveneens een gunstige gelegen
heid biedt voor onze vacantievierende 
kinderen. 
Van deze ontspannings-gelegenheid kan 
gebruik worden gemaakt - geheel gra
tis - doch onder nadrukkelijke voor
waarden, dat de kinderen onder toe
zicht staan van de ouders zelf, of van 
hun eventuele plaatsvervanger(ster). 
De wijkgedachte kan hierbij goede dien
sten bewijzen, door in groter of kleiner 
verband, gezamenliik. met een aantal kin
deren het park te "l,ezoeken. Wel moet 
men er rekening mede houden, dat de 
ouders of plaatsvervangers, zelf de ver
antwoordeHjkheid blijven dragen voor 
het doen en laten van de aan hun toe
vertrouwde kinderen. 
Gaarne spreken wij de hoop uit, dat bo
vengenoemde maatregelen wederom een 
bijdrage leveren voor een gezonde en 
prettige beleefde vacantie onzer school
gaande kinderen . 
Het terrein is vanaf Maandag 30 Juli 
tot Vrijdag 31 Augustus geopend. 

Onder de Toren wan Babel Plaatselijk 
SPEELTUIN BIJ ST. PAULUS

NieUWS -JEUGDHUIS-GEOPEND.
Inmiddels is ook de kinder-speeltuin bij 
het St. Paulus-Jeugdhuis aan de Nieuw
straat opengesteld voor de vacantie
vierende jeugd. 

Het Centraal Bureau voor Statistiek 
maakt ook een goed figuur onder de 
Toren van Babel. 
Het heeft gegevens verzameld over de 
verbruiksgewoonten der verschillende ge
zinstypen, en daaruit is nu af te leiden 
dat de "verbruiksbeperking" thans be
draaagt: voor de gezinnen met 2 kinde
ren 4.87 percent, met 3 kinderen 5 .12 
percent, met 4 kinderen 5,41 en met 5 
,,en meer kinderen" 6.04 percent. 

DIEFSTAL OP HET KERKHOF. 
Van Vrijdag op Zaterdag hebben dieven 

- alle afvoerpijpen van het gebouwtje aan
de ingang van het kerkhof langs de
Bosscheweg gestolen.
De schade door deze diefstal veroor
zaakt beloopt naar schatting 200 gulden,
terwijl het gestolene slechts enige gul
dens zal opbrengen bij de hoge markt
prijs van liet zink.

EMIGRATIE-CURSUS TE BOXTEL.

De toegang tot deze gelegenheid is ge
heel gratis, maar de ouders van de kin
deren die er gebruik van zullen maken, 
worden wel verzocht hun kroost op het 
hart te drukken geen vernielingen aan te 
richten. 
De speeltuin blijft open tot het einde 
van de zomervacantie. 

R.K.J.B.-R.K. BOERINNENBOND. 
A.s. Zondag - na de Hoogmis - be
staat in het lokaal van de Eierbond ge
legenheid zich op te geven voor het te
maken uitstapje naar Zuid-Limburg.
Degenen, die zich reeds opgegeven heb
ben worden verzocht dit a.s. Zondag
nogmaals te doen. In verband met een
belangrijke bestuursbespreking worden
de leden verzocht hun opgave niet uit
te stellen.

MEDEDELING VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
Voor diploma B slaagden de volgende 
leerlingen van de Eerw. Zuster Rosula, 
St. Josephschool: Els W entholt, Trees je 
v. d. Sloot, Diny v. d. Vorst, Resi v.
Erp, Anny Spijkers, Cecile Witteveen,
Betty v. Diesveld, Pieta de Laat, Riet v.
d. Ven.
St. Franciscusschool, Leraar dhr. A.
Warmerdam, dipl. B: Jac. v. d. Velden
en Wim v. d. Loo.
Voor het Getuigschrift: Marinus v. Ha
mond, Kees v. Hamond, Willy Sep,
Tonny v. Uden, Hans Colla, Frans v.
Alphen en Henk Seegers.
Het resultaat van andere zangklassen zal
nog worden bekend gemaakt.

NAGEKOMEN BERICHT. 

MIDDELBARE MEISJESSCHOOL 
"EERSTE EINDEXAMEN 

ST. URSULA". 

Toen de Middelbare Meisjesschool in 
September 1947 werd opgericht, begon 
men met een 1ste en 2de klas, zodat 
deze laatste groep dit jaar voor haar 
eindexamen stond. Het groepje was niet 
groot maar alle zeven slaagden met suc
ces. Op de eindcijferHjsten, die in totaal 
dus 7 x 12 punten omvatten, kwamen 
in totaal slechts 2 onvoldoenden voor, 
terwijl er daarentegen heel wat achten 
en negens tussen prijkten. Na afl_oop 
van de examens hadden de gecommiteer
den dan ook niet lang te beraadslagen 
aangezien er niet te twijfelen viel. 
Een goed begin is 't halve werk! 
Moge deze mooie inzet het begin wor
den van een gelukkige traditie! 

Fatima-kapel 
Verantwoording binnengekomen giften. 
Vorig saldo f 485,99 
Wekelijkse bedrage " 15,31 
Offerbusje 0,75 . 
N.N. ter ere van Maria 1,-
N.N., Terneuzen 5,-
N.N., Best 1,-
Van een moeder uit de Breu-

kelsestr., dat Maria helpe 1,-

Totaal f 510,05 
Verder ontvingen wij nog een bloemrui
ker en 2 pakken kaarsen voor de kapel. 
Giften kunnen nog steeds gebracht op 
de bekende adressen: 
Molenstraat 19 en 
Th. Vilé, Frans Staelstraat 8, Boxtel. 

WistU ••••

dat... de telefoon 2 jaar eerder werd 
uitgevonden dan de gloeilamp? 
De telefoon namelijk in 1876 en 
de gloeilamp in 1878. 

dat ... zachte eieren en rijst de snelst 
verteerbare spijzen zijn? 

dat... de naam Willem "de beschermer" 
betekent? 

dat... een zilvermeeuw ruim 30 jaar kan 
worden? 

Een en ander komt neer op een extra 
prijsstijging per week voor de gezinnen 
met 5 personen van 8 cent, met 6 perso
nen 29 cent en met 7 en meer personen 
76 cent.. .. .. Aldus een verslag in de 
Volkskrant. 

Bij voldoende deelname aanvang in 
September. 

De vestigingscommissie van de N. C. B. 
deelt ons mede, dat in September in 
verschillende Brabantse plaatsen aange
vangen zal worden met een nieuwe emi
gratie-cursus. Ook in Boxtel zal bij vol
doende deelname zo'n cursus gegeven 
worden. De emigratie-cursus is toegan
kelijk voor alle emigranten boven de 15 
jaar. Er wordt wekelijks gedurende on
geveer een half jaar Jes gegeven in Gods
dienst en Engelse Taal. Verder zal in het 
kader van de cursus nog een algemene 
inleiding op de emigratie gegeven wor
den. Een arts zal huwelijksvoorlichting 
geven, terwijl een verpleegster enkele 
middagen gezondheidszorg behandelt 
voor emigrerende vrouwen en meisjes. 
De totale kosten van de cursus bedragen 
f 30,- (pl.m. 1 gulden per les dus), ter
wijl reductie gegeven wordt als • meer 
leden uit een gezin de cursus volgen. 
De emigranten kunnen vóór 20 Augus
tus hun opgaven tot deelneming richten 
aan de Vestigingscommissie van de 
N.C.B., Spoorlaan 50, Tilburg.

Ruim 25 jaar "Boxtel Vooruit'' 
-o-

We mogen toch wel eens lachen onder 
de Toren van Babel! 

-o-
Bij invoering van de werkloosheidswet 
zal, volgens Staatssecretaris Van Rhijn, 
een stijging der landbouwprijzen niet te 
vermijden zijn, wat ook weer een verho
ging van de overige prijzen tengevolge 
zal hebben. 
Zal in het algemeen een premie van 2 
percent door de werknemer en 2 per
cent door de werkgever opgebracht moe
ten worden, voor de bestrijding van de 
seizoenswerkloosheid zal in de landbouw 
voor losse arbeiders een premie van 11 
à 12 percent nodig zijn, en in het bouw
bedrijf zal 8 percent moeten betaald 
worden. 
De seizoens-werkloosheid (in het bouw
bedrijf) zal met cultuurtechnische en 

• openbare werken "sterk beteugeld"
kunnen worden.

-o-

Waarom deze mededeling gerubriceerd
wordt onder de Toren van Babel, zo zal
de lezer vragen.
Wel, heel eenvoudig. Omdat aan het slot
van de mededeling van de staatssecreta
ris de volgende typische passage voor
komt: ,,'s Lands financiën leggen hier
weer beperkingen op".

-o-

Minister Lieftinck moet eens verzucht
hebben: ,,Als er door de werkloosheids
wet maar niet meer werkloosheid zal
komen!"
Voor het Centraal Bureau voor Jtatis
tiek evenwel weer werk aan de winkel.

Rectificatie 
In het artikel "Stapelen heeft een nieu
we brug" - vorige week gepubliceerd 
- is een fout geslopen, die de historie
zo zeer geweld aandoet, dat we ze bij
deze gaarne rectificeren.
In het artikel werd geschreven, dat het
eerste wapen, op de voorzijde van de
nieuwe brug aangebracht, van de Van
Homes, het tweede van de stichter der
Assumptionisten en het derde van de
fabriek Scheffelaar Klots was. Natuur
lijk moet dit zijn: ,,het oude wapen van
de familie Scheffelaar Klots".

VERKEERSPUZZLE IN 
STATIONSTRAAT. 
De verkeersmoeilijkheden zijn in de Sta
tionstraat niet van de lucht. Woensdag 
j.l. resulteerde een van deze moeilijkhe
den in een complete verkeerspuzzle,
waarvan de oplossing niet gevonden kon
worden zonder dat aan een Victoria
bromfiets danig wat schade werd toege
bracht. Persoonlijke ongelukken deden
zich in het stuk niet voor, al waren er 
dan liefst twee geparkeerde auto's, een 
wielrijdster, een man met handkar, nóg 
een luxe auto en last not least een Vic-
toriaberijdster bij betrokken.
Voorzichtigheid zij vooral in het cen
trum van onze plaats geboden!

GESLAAGD. 
We vernamen, dat op de onlangs te 
's Hertogenbosch gehouden examens ook 
onze plaatsgenoten Jo v. d. Heijden en 
Tiny van Oosterhout het einddiploma 
van de 5-jarige Handelsavondschool St. 
Raphaël hebben behaald. De geslaagden 
proficiat! 

-o-
Bij de te 's Gravenhage door de Stich
ting P.C.O.C. afgenomen examens kon 
onze plaatsgenoot, de heer C. A. Geeris 
in het bezit gesteld worden van het bre
vet van vakbekwaamheid in het kellners
vak. 

ERE WIEN ERE TOEKOMT ! 
Vorige week hebben we in het beknopte 
verslag van de jaarvergadering, door 
Boxtel Vooruit gehouden, vermeld dat 
het oude bestuur besloten had in zijn ge
heel (A. v. d. Meer uitgezonderd) af te 
treden om plaats te maken voor jongere 
leiders. En dit in het belang van een ver
eniging, die de scheidenden ná, zéér na 
aan het hart gelegen heeft en waaraan 
zij voor korte of langere perioden hun 
beste krachten gegeven hebben. Alvo
rens deze heren door Boxtel's burgemees
ter in een nog te houden vergadering 
officieel van hun functies., in Boxtel 
Vooruit ontheven zullen worden, willen 
wij onze lezers, met ·een summier over
zicht van B. V.'s activiteiten in de 26 
jaren van haar bestaan, een indruk ge
ven van hetgeen een kleine groep voor-· 
uitstrevende Boxtelse mensen gedaan 
heeft voor de veraangenaming van het 
leven in deze plaats. 
BOXTEL VOORUIT A.D. 1925. 
Voordat "Boxtel Vooruit" ten leve ge
wekt was, werden in Boxtel bij bijzon
dere gelegenheden reeds met succes 
feesten georganiseerd (de ouderen zul
len zich nog de onafhankelijkheidsfees
ten in 1913 en het zilveren regeringsju
bileum van H. M. Koningin Wilhelmina 
in 1923 herinneren), doch telkenjare 
moesten daarvoor speciale comité's wor
den opgericht met alle moeilijkheden 
van dien. Enkele ingezetenen van onze 
plaats namen in 1925 dan ook het be
sluit de oprichting van een blijvend 
comité te bewerkstelligen. Op 6 Mei 
1925 werd in de concertzaal van Hotel 
Riche een vergadering belegd onder lei
ding van de heer Jan van den Boer, die 
de eer had oqi onder grote belangstel
ling van Boxtel's inwoners de vereniging 
"Boxtel Vooruit" op te richten. In het 
voorlopige bestuur werden Rekozen: J. 
v. d. Boer, Or'. P. M. Hoek, Dr. C. Hoek,
J. van Susante, W. de Visser, J. v. d.
Meerendonk, W. van Hoogerwou, W.
Leenders en P. Tielen.

GOEDE WERKERS, 
GOEDE PLANNEN. 
Dit bestuur ging il1 zee met de beste 
plannen. Zo was men voornemens tel
kenjare de verjaardag van H. M. de Ko
ningin met gepaste luister en opgewekt-

heid te vieren I de culturele en stoffe
lijke welvaart van de gemeente Boxtel te 
bevorderen, mede te werken aan de ver
fraaiing van de gemeente en tenslotte 
ook nog het vreemdelingenverkeer en 
de vestiging in deze gemeente te stimu
leren. 
Deze programmapunten zijn in de voor
bije 26 jaren de lijfregels geworden van 
al degenen, die in Boxtel Vooruit zitting 
kregen. Wie dat waren? Wel, hier is het 
ere-lijstje: Dr. P. M. Hoek z.g. 1925-
1935; G. v. Boeckel z.g. 1927-1934; J. 
v. d. Boer z.g. 1925-1934; Ed. Clercx
z.g. 1931-1936; W. v. Hoogerwou z.g.
1925-1935; W. Leenders z.g. 1925-
1936; J. v. Susante z.g. 1925-1929.
Voorts: Dr. C. Hoek 1925-heden; W.
de Visser 1925-1926; J. v. d. Meeren
donk 1925-heden; P. Tielen 1925-
heden; A. C. v. d. Weyst 1935-heden;
W. C. Stinessen 1935-heden; W. v. d.
Laar 1936-heden; A. v. d. Meer 1938-
heden en Jac. v. Susante 1938-heden.
We zouden met deze opsomming niet
volledig zijn als we de loyale medewer
king niet vermeldden, die een actief
damescomité aan Boxtel Vooruit steeds
verleende. Dit comité bestond uit de
leden Mej. Cor. van Hooff, Mevr. L. v.
Hoogerwou-Franke en Mevr. Leenders,
van wfo de twee eerstgenoemde dames
tot op de dag van vandaag nog steeds de
helpende hand bieden.
Verder heeft een jongeren-comité, dat 
thans de bestuursfuncties waarneemt, in 
de laatste jaren uitermate verdienstelijk
werk verricht met het organiseren van
feesten. Hiermede lopen we op het be
loofde overzicht echter alweer ver voor
uit, zodat we zullen terugkeren naar
,,den beginne".

UITGEBREID ARBEIDSTERREIN. 
Als we daarbij dan de verschillende pro
grammapunten weer eens bezien, zullen 
we moeten toegeven, dat Boxtel Vooruit 
deze over het algemeen op meer dan be
vredigende wijze heeft verwezenlijkt. Bij 
het punt "organiseren van feestelijkhe
den" gaan onze gedachten vanzelf weer 
terug naar de verschillende uitstekend 
geslaagde Oranjefeesten met hun kinder
spelen, optochten, bloemenhuldes én -
wat we allemaal nog weten - het ver
schijnen van Jás de Keistamper, die zich 
ook bij officiële gelegenheden :zo humo-

* Zeer kort verhaal : Op een dezer
donkere zomeravonden fietste hij over
een eenzame Boxtelse landweg. Zijn
lamplicht danste over het smalle fiets
paadje, speelde l<!ngs de stammen der
bomen en sprong bij tijd en wijle in de
struiken langs de weg. Plots gleed het
over - houdt U de adem maar gerust
even in - over de gestalte van "een
man", die bewegingloos op de weg�
berm lag ... * Tweede hoofdstuk van
zeer kort verhaal: Ofschoon onze fietser
de grootst mogelijke moeite had met zijn
zenuwen, die bijna niet te mennen wa
ren na dit lugubere gezicht, stapte hij
toch af. Toen hij er eindelijk toe kon
komen om met van spanning vertrok
ken gezicht het licht van zijn lamp over
het gelaat van "de man" te laten spelen,
bleek deze geen hoofd te hebben ... er
staken enkel wat stro-spieren uit de
romp. Het was een vogelverschrikker,
die, omdat hij niet verschrikker genoeg
scheen, maar van het land gegooid was.
"Niet verschrikker genoeg!" Hoe'n
voorbarige veroordeling. * Onze vol
gende opmerking heeft gelukkig niets,
maar dan ook niets met deze sinistere
geschiedenis te maken, want het betreft
de buurtkermis, die a.s. Zondag in Len
nisheuvel gehouden wordt. Wedden, dat
deze oude, traditionele vermakelijkheid
nog voldoende koekhappen en paling
eters zal trekken? Goed, gewed om 'ne
pot schuimend bier! * Vol&ende week
Zaterdag gaat een andere vermakelijk
heid met liefdadige inslag open, en wel
bij de Witte Zusters in de Rechterstraat,
waar iedereen zijn missieliefde kan rui
len voor het reuzevermaak der vele at
tracties. Vijf dagen lang! * En Bra
bants Toneel gaat in de komende week•,
ook nog eens een beroep doen op allen,
die deze groep goedgezind zijn. Als dit
toneelgezelschap daarna voor de zoveel
ste keer in haar geschiedenis het doek
haalt, zal het zijn om de gelukkigen van
de te houden verloting de mooiste prij
zen te tonen. * Er zijn van die mensen,
die vanwege hun bijzondere activiteiten
eigenlijk dagelijks een pluim op de hoed
verdienen, doch die de pluimenstekers
haast nooit een kans geven. Háást nooit,
want eenmaal komt toch zo'n dag. Pater
Theodoor beleefge die bijv. j.l. Woens
dag, toen er voor de bewoners van het
kasteel van Stapelen zelfs geen gelegen
heid was om de nieuwe ophaalbrug eens
op te halen: het was te druk! * ,,Druk
te!" Dat woord doet ons denken aan
uitverkoop, aan verkeersongelukken, aan
vacantie.: .... Já, óók aan vacantie, de 
vacantie van de PNEM bijvoorbeeld. Bij 
deze maatschappij gaat de vacantie stee
vast gepaard met de aanbieding van een 
2 maandelijkse kwitantie. Vacantie voor 
de PNEM, zorgen voor de vrouw. *
Ons laatste restje aandacht wijden we 
gaarne aan de St. Aloysiusschool, want 
terwijl bijna alle scholen al 'ns vermeld 
werden in deze rubriek vanwege hun 
expansie-zucht, bouwde de St. Aloysius
school in de Mijlstraat aan het oude ge
bouw een nieuwe vleugel die alles over
vleugelt, gewoonweg. Ja beste·· lé2:ers; lf 
profiteert van de uitverkoop, maakt stuk
ken op de weg, gaat misschien op va
cantie, maar Boxtel groeit, groeit intus
sen onweerstaanbaar! 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 

Maandag 9½-11 uur. 
Dinsdag 10-12 uur. 

ristisch aandiende, dat de vertegenwoor
diger van de ECA-mission hem b.v. niet 
alleen ,,'ne neie klák" bezor:llde, ·maar 
hem ook de eer aandeed van een bezoek 
tijdens zo'n Boxtels Oranje-feest. Van de 
bevrijdingsfeesten vermelden we nog de 
planting van de vrijheidsboom, door Dr. 
C. Hoek op het Stationsplein, waarbij
een perkamenten oorkonde, geborgen
in een loden omhulsel, in de kuil werd
begraven met daarop o.a. de wens dat
onder de schaduw van die vrijheidsboom
in de toekomst slechts vrije mensen zou
den wandelen.
Het organiseren van al deze feesten is 
niet zo eenvoudig geweest als het lijkt, 
want gedurende de meeste jaren heb
ben de bestuursleden van B. V. slechts 
de beschikking gehad over zeer beperk
te financiële middelen (de contributie 
leverde n.l. lange tijd niet meer of dik
wijls nog minder op dan f 250,-). 
Dat het zodoende aan Boxtel Vooruit 
wel eens hoofdbrekens gekost heeft om 
de eindjes aan elkaar te knopen, behoeft 
dan ook zeker geen betoog. En dat 
deze vereniging het daarbij toch nog 
presteerde om Ouden-van-dagen-feesten 
te organiseren en liefdadigheidsavonden 
te houden, zijn prestaties die ons al het 
mogelijke respect afdwingen. De inten
tie van Boxtel Vooruit om de culturele 
en materiële welvaart van Boxtel te be
vorderen is ook geen holle fraze ge
weest, want tal van acties, requesten, 
petities en reclames getuigden daarvan, 
evenals van het streven om Boxtel te 
verfraaien. En wat heeft Boxtel Vooruit 
niet gedaan om het Vreemdelingenver
keer in onze olaats te stimuleren? Wan
delkaarten, r�clameborden, normaalbla
den en rustbanken zijn even zovele be
wijzen van de onvermoeibare activiteit, 
waarmee Boxtel Vooruit dit plaatselijke 
belang gediend heeft. 

-o-
Wij zijn er van overtuigd in dit korte be
stek slechts een heel klein gedeelte van 
Boxtel Vooruit's arbeid in de afgelopen 
26 jaar te hebben gesclietst, doch we 
hopen, dat het niettemin voldoende is 
geweest om bij onze lezers wat meer 
belangstelling en waardering te kweken 
voor het werk, dat het oude bestuur 
verricht heeft en dat het nieuwe bestuur 
stráks nog hoopt te verzetten. 
De steW1 en sympathie van Boxtel's be
volking zal hen daarbij immers onont
beerlijk zijn! 

Il 

Il 

Il 

Il 



WEERPRAATJE 1951 TOCH EEN JAAR VAN NATUURRAMPEN, (Van onze weerkundige medewerker). 1951 was nog maar enkele dagen oud of in de dagbladen kon men lezen, hoe een Franse waarzegster in haar koffiedik het jaar 1951 zag. Met de oorlogsdreiging zou het wel meevallen, maar 1951 zou zich kenmerken door tal van natuurrampen. Of haar profetieën inderdaad betrouwbaar zijn, daarop willen wij niet verder ingaan, maar wel hebben zich in dit eerste halfjaar van 1951 al heel wat rampen voorgedaan, waarbij vele honderden mensen het slachtoffer zijn geworden. Wij noemen b.v. de catastrophale sneeuwlawines, welke in Januari en Februari in de bergstreken van het Alpengebied enkele honderden slachtoffers eisten. Dergelijke grote sneeuwlawines waren daar sinds mensenheugenis niet voorgekomen. Ook de overstromingen in ons land, met name in Friesland en Groningen, waren abnormaal. Ook daar werd veel schade aangericht. Het zeer natte en op vele plaatsen zelfs record natte voorjaar, bedreigde de land- en tuinbouw in sterke mate. Ook de vulkanen hebben zich de laatste maanden flink geweerd. Op Nieuw-Guinea eiste dit vele slachtoffers. Enkele weken terug deed zich op de eilanden rond Japan weer een zware aardbeving voor, waardoor vele honderden mensen het leven verloren. Grote delen van Amerika worden de laatste tijd geteisterd door overstromingen, zoals men die maar zelden heeft gekend. De Missisippi bereikte vorige week de hoogste waterstand van de laatste 107 jaren. Véle duizenden mensen moesten vluchten en zijn dakloos. Op 11 Juli werd een groot deel van Duitsland geteisterd door een zwaar onweer met wervelstormen en zware ha-1{elval, waardoor grote schade werd teweeggebracht aan de gewassen, terwijl bij Bremen een 200-tal huizen het moesten ontgelden. Ook in het begin van deze week deed zich weer een noodweer voor boven Noord-Italië, waarbij grote schade werd toegebracht aan de oogst. Wij hebben bij deze opsomming niet alle rampen genoemd, die zich dit jaar in de natuur op moeder aarde afspeelden. Gelukkig zijn wij er in onze omgeving nog best afgekomen, al is het beter dit te fluisteren. 
-o-Record weinig zomerse dagen waren er tot St. Margriet (20 Juli) in De Bilt 

waargenomen, n.l. 2 tegen normaal 12. In een periode van ruim 100 jaar heeft men niet een zo klein aantal zomerse dagen (max. temperatuur boven de 25 gr. C) waargenomen. Er zijn stati9_ns in ons land, o.a. Den Helder, Hoorn en Eelde, evenals in Leeuwarden, waar het kwik de gehele zomer nog niet boven de 25 gr. C. is geweest. Zondag j.l. kreeg De Bilt, evenals Brabant en Limburg er weer een zomerse dag bij. Wanneer wij het aantal zomerse dagen voor De Bilt over ruim 100 jaar tot 1 Augustus er op na slaan, dan zien wij, dat het kleinste aantal 4 is. Dit in de jaren 1882, 1898 en 1909. De zomer van 1951 gedraagt zich niet onbevredigend, doch hoge dagtemperaturen komen zelden voor. De gemiddelde temperatuur ligt even beneden normaal, maar er komt over het algemeen genomen toch een beneden normale hoeveelheid regen naar beneden, terwijl men ook over het aantal zonneschijnuren geen reden tot klagen heeft. De hondsdagen zijn inmiddels aangebroken en het weer had in het begin van de week ook een zwoel en onweersachtig karakter, waarbij in twee dagen in ZuidLimburg 39 mm regen viel (de verschuiving van de St. Pietersberg is waarschijnlijk hiervan een gevolg). Met belangstelling zien wij uit naar de Augustusmaand. Deze is gemiddeld de natste maand van het gehele jaar. Enkele amateurs zijn van mening, dat Augustus ook dit jaar koel en vrij nat zal worden, maar wij achten het even goed mogelijk, dat deze maand juist dit jaar zomers wordt. Voor hen die hun vacantie nog te goed hebben, willen wij hopen, dat Augustus de eer van deze zomer - met nu nog een record klein aantal zomerse dagen - zal hoog houden. (Nadruk verboden). 
SPORT-NIEUWS R.K.S.V. ,,BOXTEL" HIELD JAARVERGADERING. Drie leden met clubvaantje onderscheiden. Zaterdag j.l. liet de R.K.S.V. ,,Boxtel" het bestuur een boekje open doen over het verenigingsjaar 1950-1951. Daar dit op de meest openhartige en vooral sympathieke wijze geschiedde, kreeg de agenda een vlotte afwerking en de vergadering een aangenaam karakter. Voor het eerst in de clubgeschiedenis 

werden die avond clubvaantjes - in de verenigingskleuren uitgereikt aan leden, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hadden gemaakt voor de vereniging. De oud-spelers J. Kerkhoffs, J. Voets en M. v. Weert werden er mee onderscheiden, nadat voorzitter v. Hamond hun clubliefde ten voorbeeld had gesteld aan alle jongere rood-witters. Kon secretaris A. de Koning in zijn keurig jaarverslag gewagen van verschillende uitstekende voetbalprestaties in het voorbije seizoen, de penningmeester H. v. d. Meijden kon in zijn uitvoerig financieel verslag gelukkig melding makenvan een (gering) batig saldo, ook alhadden bijzondere omstandigheden hemgenoopt tot grote en onvoorziene extrauitgaven.Terwijl de Technische Commissie de spelers in haar jaarverslag aanspoorde toteen nog intensievere deelname aan de trainingsavonden, riep de Jeugdcommissiein haar rapport de medewerking vanoudere leden in om zo gauw mogeJjjkhet leidersprobleem op te lossen.De bestuursverkiezing, daarna aan deorde gesteld, werd uitgesteld tot een volgende algemene ledenvergadering, maarde elftalcommissie zag de aftredende leden W. Toemen, L. Schellen, J. Dimmers en C. Timmermans weer voor eenjaar aan zich toegevoegd.Nadat voor een algehele reglements-herziening een bemiddelingscommissie van
5 personen (Th. v. d. Aker, F. v. d.Besselaar, P. Bevers, A. Hellemons en J.Lorist) was geformeerd, werd de rondvraag gehouden, waarbij ieder die er aandeelnam tevreden kon worden gesteld.Daannee kwam tevens het einde van eenvergadedng, die om haar zelfcritischmaar gezellig karakter kenmerkend wasvoor de voetbalvereniging "Boxtel", wiergroei en bloei aan het einde van het 2elustrum onmiskenbare kwaliteiten zijngeworden.K.S.V. ,.BOXTEL". Viering 2e lustrum. Het 10-jarig bestaan van de R.K.S.V. ,.Boxtel" (op 1 September 1941 ontstaan uit de fusie van de verenigingen Oranje-Wit en Boxtel) zal o.m. gevierd worden met een nederlagentournooi. Dit tournooi zal zijn hoogtepunt krijgen op Zondag 2 September, wanneer de Zustervereniging O.D.C. bij de rood-witters te gast zal zijn. Terzijnertijd zullen we het volledige programma publiceren van dit tournooi, dat 15 Augustus aanvangt. 

HANDBOOGSPORT. Zondag 22 Juli j.l. had in Helmond de internationale ontmoeting NederlandBelgië plaats, waarbij 14 Nederlandse en 14 Belgische schutters om het hoogste aantal punten kampten. Onze plaatsgenoot H. de Koning schoot het hoogste aantal punten van het Nederlandse 14-tal, n.l. 225 punten in 50 pijlen, en behaalde daarmee het erekruis dat voor deze prestatie was weggelegd. De wedstrijd zelf werd gewonnen door de Belgische ploeg met 2914 punten tegen Nederland 2900 punten in 50 schoten. De opbrengst van de entreegelden was bestemd voor het kindersanatorium "St. Jozefsheil" te Bakel. SUCCESSEN VOOR RIJVERENIGING "ST. MARTINUS". De Boxtelse Rijvereniging "St. Martinus" behaalde op het concours te Oirschot de volgende prijzen: 4-tal 3e prijs. Individuële dressuur zwaar3e prijs Kurstjcns. Individuele dressuurcommandanten 4e prijs v. Kasteren.Aangespannen tuigpaarden 2e prijs M. v. d. Sande. Springen (63 deelnemers)3e prijs P. v. d. Sloot met "Jopie". Jopiedie dit seizoen reeds 7 prijzen waaronder een te prijs met beker behaalde,leverde ook nu weer een prachtige prestatie, door slechts 4 fouten te maken.Ongetwijfeld zal dit paard in de toekomt nog eens meer van zich latenhoren!
Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel van 17 tot en met 23 Juli 1951. GEBOREN: Elisabeth C. dochter van H. A. v. d. Wiel en A. J. Verwijmeren,Dufourstraat 2 Elisabeth P. M. J.dochter van C. J. L. van Cuijk en A. A. van de Ven, Oirschotseweg 6 - Elisabeth M. dochter van M. M. Willems enH. J. de Bresser, van Hornstraat 44 -Gerardus A. A. M. zoon van K. Fr. J.Louwhoff en A. G. Verclonk, Dr. P. M.Hoekstraat 7 - Catharina A. M. dochter van A. A. v. d. Langenberg en M. v.Schijndel, van Oschstraat 4 - HenricusJ. M. G. M. zoon van Fr. H. v. d. Meijden en P. H. Kluijtmans, van Coothstraat 34 - Petrus A. M. zoon van P. J.v. d. Sande en H. M. Vlemminx, Molen-

straat t 4 - Maria J. J. M. dochter van W. Fr. van Dongen en W. Fr. Meijs,van Leeuwenstraat 11. ONDERTROUWD: Franciscus P. Leermakers en Florantia A. M. Hurks. GEHUWD: Johannes V. C. M. van Etten en Alice M. G. Buitenhek - Fran• cis B. M. Nas en Aloysia J. Dinnissen -Wilhelmus A. van den Braak en Maria J. C. Goossens.Franciscus P. J. Goossens en CorneliaM. Prinssen.
N.S. leggen speciale 

Rijwieltreinen in Voor vacantiegangers is het van belang te weten, dat hun rijwielen, die zij per trein wensen te verzenden tot en met 1 September voornamelijk met speciale rijwieltreinen zullen worden vervoerd. Wil men verzekerd zijn van verzending in de loop van de nacht, volgende op de dag van aanbieding, clan moeten de rijwielen om uiterlijk 2û.OO uur - doch liefst vroeger - ten vervoer aan de stations worden aangeboden. Reizigers, die in dit tijdvak een rijwiel willen verzenden naar Amsterdam, kunnen dit alleen doen naar het Amstelstation, dus niet naar de stations C.S. en Muiderpoort. Omgekeerd kunnen alleen op het Amstelstation rijwielen ter verzending worden aangenomen. Uitsluitend op Zondagen kan de verzending van Amsterdam uit ook op de stations C.S. en Mp. geschieden.Wie zijn rijwiel naar of van Rotterdam wil verzenden, kan dit uitsluitend doen naar of van de stations D.P. en Maas. Alleen op Zondagen kan men van Rotterdam uit ook rijwielen ter verzending aanbieden op de stations Fijenoord en Beurs. Voor Den Haag, geldt de beperking het station Hollandse Spoor, dat op Maandagen, Donderdagen, Vrijdagen en Zaterdagen voor rijwielvervoer gesloten zal zijn. Rijwielen van en naar Den Haag moeten op de genoemde dagen dus worden verzonden via het station Staatsspoor. 
Mater Amabilisschool Heden wordt de aanmelding van leerlingen voor de Mater Amabilisschool gesloten. 

i l
•�::••;�;:••;a��::;�:-

Werkster gevraagd voor Za- Te koop: een toom beste bigterdags. Aanbieding Molen- gen G.Y., bij M. Verhagen, � Het Bestuur van "Boxtel Vooruit'7 
Î betuigt hierbij zijn hartelijke dank aan allen Î

B E K E N D M A K I N G. jegens God berichten wij 
U, dat onze geliefde dochter en zuster l de Eerwaarde Zuster MARIA-GORETTI (filly van Nistelrooij) 

1 op 29 Juli 1951 de eeuwige geloften hoopt af te leggen als religieuze van het Ge__zctl_schap V<!!l_J..Jv1. J., in het Moederhuis "Mariën-l burg'' te 's Hertogenbosch. Wij vragen Uw gebed voor haar in deze dagen van vÓorbereiding. 
1 A. M. v. NistelrooijA. M. v. NistelrooijWijnacker en kinderenBoxtel, Rechterstraat 20. 
......................... 

i. • .•

1 
1 
1 
1 

1 
. 

Voor de hartelijke blijkenvan belangstelling, onder vonden bij ons 50-jarig huwe lijksfeest, zeggen wij U onze oprechte dank. 
-

-

Adr. v. d. Weide-v. Deursen Boxtel, Julianastraat 9. TE KOOP Het Waterschap "Het Stroom gebied van de Dommel", Sta tionsstraat 32 te Boxtel, bied te koop aan: 
-
-

t 

EEN PARTIJ - naar schat ting 63000 kg - OUD BE-'I;'ONIJZER in diverse lengten en diameters. 
-

Voor bezichtiging en inlich tingen zich ti wenden tot de concierge van het Waterschap ·aan bovengenoemd adres, op20 of 21 Aug. 1951, van 9 to 12 of van 2 tot 5 uur, alwaar tevens voor gegadigden in schrijvingsbiljetten verkrijg 

-

t 

--baar zijn. Te koop: E. M. ].-haard, ca paciteit 350 m3. Bevragen -Molenstraat 19. Gevraagd: Net Naaimeisje goed en vlug kunnende naaien Bevragen Molenstraat 19. 
: 

In net gezin wordt een keurig meisje gevraagd voor dag en nacht. Leeftijd pl.m. 20 jaar Bevragen: Molenstraat 19. Gevraagd een in goede staat zijnde koperen wasketel. Aanbiedingen Baroniestraat 53. Net meisje zoekt enkele werkhuizen. Brieven nr. 66 Molenstraat 19. Verloren: Vulpen en potlood, merk Onoto, in étui, t.n.v. Truus van Extel. Tegen beloning terug te bezorgen bij Mej. R. Doms, Parallelweg Noord 8. Te koop een perceeltje Wintertarwe. Van Zogchel, Boxtel. Te koop een partij Appels, • Yellows, bij Th. Swinkels,Roond 10, Boxtel.Biedt zich aan net dagmeisje.Adres bevragen Molenstr. 19.

straat 19. Gemondseweg 5 . Voor soliede nieuwe en ge- Te koop: een toom beste bigbruikte meubelen, Meubelhuis gen N.L., bij J. Kroot, Ner-,,De Beurs", Markt 22. gena 5. Te koop: een toom biggen, bij A. van Grinsven, Nergena 3.Te koop: een toom N.L. biggen, bij H. Megens, Esschebaan U. 
H.H. LANDBOUWERS. Voor herfst en stoppeluitzaai uit voorraad: Koolzaad halflange blauwkop Jobé en ronde blauwkop, spurrie, serradella en alle soorten gFas en klaverzaden. Zaadhandel P.P. van Zogchel, Boxtel. Afwezig Beschaafde R.K. Juffrouw A. J. van Groeningen, biedt zich aan bij eventuele vacantie, ziekte, enz. huismoeder tijdelijk te vervangen. Brieven nr. 54 Molenstraat 19. Te koop: partij groenzaad. Frans v. d. Schoot, Schijndelsedijk 10. Te koop: een 14-weken drachtig varken N.L., bij J. Schoenmakers, Tongeren 13. R.K. Jongeman zoekt in Boxtel een slaapgelegenheid. Brieven aan "Brabants Centrum", Molenstraat 19. Te koop: toom zware biggen G.Y., bij P. v. d. Boer, Eindhovenseweg 13. Te koop: val- en plukappels, Yellow en Triumph. Van de.r Heyden, Knuistenkoepel, Lennisheuvel. Kippen en jonge hanen te koop gevraagd tegen de hoogste prijzen. Worden thuis afgehaald. Op te geven bij Meulengraaf, ,,Bestsche Harrier", Best, tel. 289 of bij Van de Ven, Kromstraat 75, tel. 436,> Valkenswaard. Te koop bij A. de Rooy, Kasteren B 7, Liempde, een goed spelende radio (wegens sterfgeval). 

Onze zaak zal 

Arts, 
van 29 Juli t/m 15 Augustus Waarneming: Dokter Margry Dokter Kluytmans Dokter Wentholt A t/m H 1 t/m P Qt/m Z 

Kraam bureau 
Zr. v. Vessem, afwezig 
31 Juli t.m. 3 AugustusBoodschappen: 

J. v. d. Ven, v. Leeuwenstr. 14's Avonds na 8 uur, Markt 29
Spreekuur: Iedere Dinsdag van 2-4 uur, Markt 29. Gelieve s.v.p. tijdig voor kraamhulp te bespreken. 

Accountantskantoor 

KNECHTEN 
VEGHEL 

Boekhoudingen 
Belasting zaken Spreekuur Vrijdags 11-1 uur Café H. VAN ROOIJ,. bij H. Hartkerk te Boxtel. 

wegens vacantie gesloten zijn 
van 12 t/m 19 Augustus a.s. 

F O T  O-A TEL IER J O s. w. D E K O N I N G 
EN FOTOHANDEL PASTOOR ERASSTRAAT 10 - BOXTEL 

HALLOl HALLOl 
Bezoekt allen

LENNISHEUVEL·KERMIS 
op Zondag 29 Juli a.s. 

N.V. ORGANON
te Boxtel 

vraagt 

Enige nette Werksters 
Aanmelden aan de fabriek 

Boseind 21 Boxtel 

l die, in welke vorm dan ook, hunne mede= 
-��,Hng hebben ve,leend aan de " Ouden• 1 -�a�n=dagen=dag 1951" . �

Natuurtheater Oisterwijk N.B. 

,, Veel Gem in - Geen Gewin" 
29 • Juli, 5, 12, 19 en 26 Augustus 

3 uur 
Inlichtingen en voorverkoop Secr. Kerkstraat 61 

Tel. 815 en 731 Oisterwijk 

Een ou,.lijAe middaq 
in een ideale cunqeoü,,. 

* 

Gothieke Huiskamer 
DRESSOIR MET APART STEEKWERK 

OP LADE EN MIDDENDEUR 
Royale bergruimte. Grote uitschuiftafel.2 fauteuils en 4 stoelen met ronde rug enzeer soliede terra bekleding

COMPLEET 795.�

Moderne Slaapkamer 
T oogledikant met 2 flinke nachtkastjes,linnenkast met noten middendeur en groteronde hoeken. 
2 moderne stoelen en bijpassend tafeltje

COMPLEET 495.�
VOOR IETS APARTS NAAR .... 

c:r:7.w� 
u u OOIJU

WONINGINRICHTING 

RECHTERSTRAAT 22,24 

Donderdag 2 Augustus zal onze zaak den gehelen dag 
GESLOTEN zijn wegens het feest der eeuwige professie 

van onze dochter "Tilly
".Wij vragen de medewerking van onze klanten om deze sluiting met de minste stagnatie te doen verlop�n. 

Slagerij M, A. VAN NISTELROOIJ, Rechterstraat 20 

N� V. Organon 
te Boxtel 

vraagt voor haar afdeling 

Verpakking 

ENIGE 

NETTE MEISJES 
Aanmelden aan de fabriek 

Boseind 2 

een (Ü_ne 
motorbril 
en een reep chocolade als Snoç[e van de Week, voor slechts 10 et. tal en met Dinsdag a.s. zolang de voorraad strekt , 

■ 1JldiJll'iili• 

CORSETTEN NAAR MAAT Onze coupeuse is MAANDAG 30 JULI van 9.30 - 12.00 uur 
aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 

Statlon•traat 11, Boatel, Tel. 420 Coraet-Centrale P. Tilanu■. 

.J 

- 1 - ! 1 1 1 • 

■ I - 1 1 1 
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Voor chemisch reinigen en verven van Uw Garderobe "DEN DRIES", BOXTEL 
OP MAANDAG INGELEVERD OP EEN ONZER DEPOTS, ZATERDAG WEER. TERUG. 

Als Spar-klant 

krijgt U bij elke gulden 

aah boodschappen 

20 Sparzegels ... 

Zo spaart U 

10 °/0 op wat U dagelijks 

nodig heeft I Wilt U het 

eenvoudig ondervinden 7 , 

Neem NU dan eens 

Q 

----------
• 1 

: LIMONADE : 
1 met Spar-waarborgmerk 1 

1 SUPERKWALITEIT , 

1 1. 2 5 m. 25 Sparzegels

1 
I 

1.55 m. 31 Sparzegels 

1 DUS 100/o VOORDEEL 1 

•--------· 

Neem ook dit 

koekje en snoepje 1

MARIE p. 100 g. 20 et 
Bij de thee en de koffie 
en .. voor de kinderen! 

Heerlijk! p. 100 g: 18 et 
Extra voordelig 

Natuurlijk met 10 pCt voordeel In Sparzegels ? 

�DE SPAR 
,.,,, m ZELFST AND/GE KRUIDENIERS 

BRILLEN Spaar Uw ogen 
Koopt Uw bril bij een Vako p t i c iën 

F. P. van Langen 
Stationstraat 62, Tel. 584 

Erkend ziekenfonds,leverancier voor alle ziekenfondsen. 

Ziet onze etalage met de nieuwste brilmonturen. 

Gemeentewaterleidingbedrijf Boxtel 

-----------• WANDLUIZEN? C. ESHUIS •

CIRCUS VAN BEVER 
Het nationale circus van naam 

bezoekt op zijn succesvolle 

JUBILEUMTOURNÉE 
BOXTEL - terrein Houtwerf 

2 en 3 Aug. Slechts 2 dagen 
Gala-Openingsvoorstelling Donderdag 

2 Aug. om 8 uur. 
Vrijdag 3 Aug. om 3 uur en 8 uur. 

Het grote Jubil eumprogramma 
25 internationale circusattracties o.a.
Afrikaanse Leeuwen, Siberische 

Kamelen, Indische Olifanten, 
VAN BEVER's BEROEMDE CAVALERIE IN 

GEHEEL NIEUWE DRESSUREN, 
Voetbalspelende honden, vermaarde 
jongleurs, dolkoene jockey's, be
schaafde clowns, vliegende mensen, 
Cubaanse we r v elwi nda p ringe ra, 
meester-acrobaten, senaatie op het 

koord enz. 
CIRCUSKUNST IN TOPVORM 

Populaire prijzen 3000 zitplaatsen 
Rijwielatalling op het circusterrein. 

Alle kamers, welke de laat .1aanden 
als model hebben gediena voor onze 
verkoop. koopt U deze week tegen 
slerk verlaagde prijzen 

linterJlieUVI
odel•ko111818' 8

fudt U:
I deZe serie �schodigd, v

� 
� n obsoJuut o 

� en 

� //j Zitkamers inprijzenvan:169.- � 

• 198.-, 269.-, 365.- • 
■ : Slaapkamers voor: 219.- • 
• 

279.-, 338.-, 398.-, 489.- • 

� Huiskamers voor: 279.- •• 
' 298.-, 365.-, 395.-, 465.- ♦ " 

' 0 • �--- -· _______ .. 

Wees er tijdig bij, watt 111 de meedl 
kamen zijn sleohb •■kale stuks 

Restanten Kleinmeubelen 
als : Theemeubels, Boekenkasten, Hallkasten, 

Serveerboys, Salontafels, enz. 

TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJZEN. 

Ziet onze speciale etalages 
Stationstraat 43 en Breukelsestraat 9 

't Is weer 

In den Ooievaar. 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Boekhandel TJELEN 
STATIONSTRAAT 28, BOXTEL 

Levert alle 

Schoolboeken 
voor elke richting van onderwijs. 

In schoolbehoeften rijke keuze en billijke prijzen 

* 
Uw bestelling op de boeken zullen wij 

gaarne spoedig ontvangen. 

Totale vernietiging met onbeperkte Leenhoflaan 6 
B OXTEL garantie. 

V I R I M O R S Molenstra�t 82, Boxtel ALLE YERZEKtRINGEN
Voor vertrouwelijke boodschappen voorlopig Tol. 51 3 

Met Uw pijn lijke ,oetan 
.. � Vanaf heden weer Bakbokking NAAR • • 

" :· vers en gebakken. Jo Y, Grmsven-v, Summeren 
{;':' .,,.:: __________ MARKT 15 

. vos, Stationstraat 44 Tel. 52 7 Medisch Gedlpl. Yoetmzorgster 
_.._,.. __ '3 1 

Ook aan huis te ontbledert 

llll 11111111111111111111 H 111111 • 1111111111111. IIIIII Il llllllllll llllll Il lllllll Il lllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111111111111111111111111111111, 11111111111111111111111111111111 

DE REEDS AANGEKONDIGDE KANTOORBOEKHANDEL VOOR 

BREUKELEN BEGINT OP 1 AUGUSTUS A.S. MET DE VERKOOP 

�B KANTOORBOEKHANDEL 

KANTOORDRUK- EN 

COPIEERINRICHTING 

oxte BARONIESTRAAT87-TEL.530 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111°111111111111111111111111111111•1111111111111111111111111111111111111m11n111111111n1 

Onze a b n o r m  a a I lage wolprijzen 
handhaven wij wegens enorm succes 
zolang de voorraad strekt tot en met 

4 AUGUSTUS ! ! ! 
Op al onze n o g v o o r  ra d i g e  Mantels, 
Mantelcostuums, Japonnen, Regenmantels, 
Regenjassen, Heren::r en Jongenscostuums, 

geven wij 

10 °/0 TOT 25 °/0 KORTING 
Opruimings-restanten tegen spotp_rijzen ! 1 !

F. J. WITTEVEEN 
ALLÉÉN RECHTERSTRAAT 18, BOXTEL 

Voor een perfecte opmaak van Uw Boorden Den Dr1·es'', Boxtel en Overhemden zorgt afdeling Fijnstrijkerij !I! 
--------OP MAANDAG INGELEVERD OP EEN ONZER DEPOTS, ZATERDAG WEER TERUG.--------

{~>, .· .•.• :.~ j .• ·.•. r:r-,:,~:l., .. ~:~~~ .: .\.//:•, ::-·• ... •• 
,·.•,•:·:~ ....... · . .:,.; .. :•.·.·-····." • 

i!ll!/111/Jli'itleer 
,~ 
j ... \ 

1\. i'"--,_~ 

-~ ---, 
.-~ ot.~1 

aèl<'>,._.._.,\,\ \.o\'i>e-

,J,••% "• ~1,b•'l' .,: 
oo""' • 



BIJLAGE No. 348 27 JULI 1951 

!BcaS.ant' s Centciun 

Zieken-Triduum 1951 

Voor de zieken van Boxtel, Liempde, 
Gemonde en Esch. 

De dagen voor het Zieken-Triduum na
deren! Boxtelaren, wij doen een beroep 
op Uw aller gebed en medeleving, opdat 
dit Triduum in alle opzichten moge 
slagen. 

Programma voor het Zieken-Ttiduum: 
31 Juli en 1 Aug.: 
9. 15 Plechtige Hoogmis met assistentie

en predicatie. 
10.00 Ontbijt. 
11.30 Handoplegging. 
12.30 Diner. 
3.00 Plechtig Lof met predicatie. 

2 Aug. (derde dag): 
9.15 Plechtige Hoogmis met assistentie 

Afgezien van deze kansen wordt tege
lijkertijd wellicht een ere-schuld afge
daan. 
Wie werd er door de vrouwen en man
nen van de eerste hulp-organisatie op 
het onverwachte ogenblik van het onge
val nooit èens geholpen? Na de ver
leende hulo heeft men dan niet ge
vraagd: Zij� er aan die hulp kosten ver
bonden en men heeft waarschijnlijk niet 
eens ná-2:edacht waar het geld vandaan 
is geko�ên voor het verbandje, voor de 
pleister, voor de zuurstof en/of andere 
gebruikte reddingsmaterialen. 
De verleende hulp werd misschien nog 
wel met niet-bedanken gehonoreerd. 
En heeft men nog niets zélf goed te ma
ken, bedenkt dan dat velen van ons het 
leven hebben te danken aan het optre
den van die eerste hulp. 

De Katholieke Nationale Bond voor 
E.H.B.O. is Uw hulp dubbel-en-dwars 
waard. Het is een organisatie die in al 
haar vertakkingen werkzaam is op basis 
van vrijwilligheid en die het bewijs heeft 
geleverd dat het haar ernst is om op 
alle plaatsen van ons land het werk te 
vestigen. 
Olie en wijn? Bij U moet het inzenden 
van de rebuskaart een ere-plicht zijn. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

1 lde Zondag na Pinksteren, 
29 Juli 1951. 

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 gel. H. Mis voor 
Johannes v. d. Langenberg en Martina 
de hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor Hendri
cus v. d. Meerendonk v.w. zijn vrienden; 
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Jan v. 

en predicatie. 
10.15 Ontbijt. 
11.30 Mariahulde. 
12.30 Diner. Avonturen van BIM 
14.00 Intermezzo door schoolkinderen. 
15.30 Plechtig Lof met predicatie. 

Ziekenzegening. 
Hierna Brabantse koffietafel. 

De predicaties worden gehouden door de 
leider van het triduum, de Wel Eerw. 
Pater A. de Koning, W.P. 
De eerste twee dagen worden gehouden 
bij de Eerw. Zusters op Duinendaal, de 
derde dag is bij goed weer in het Pro
cessiepark. 
Familieleden en belangstellende mogen 
die dag in het proc. park de H. Mis en 
het Lof bijwonen. Echter niet de eerste 
twee dagen! 
Bij de zieken wordt niemand toegelaten! 
De gezangen tijdens de Hoogmis en het 
Lof worden verzorgd door de diverse 
koren van Boxtel. 

Het Zieken-Comité. 

Doe er een pleister op 
De Katholieke Nationale Bond voor 
Eerste Hulp bij Ongelukken laat haar 
pleister-actie dit jaar vooraf gaan door 
een originele rebus-loterij. 
Op Zondag 29 Juli a.s. zal men bij het 
uitgaan van de H._H. Missen een rebus
kaart ontvangen, waarop de vraag ge
steld wordt: ,,Hoeveel pleisters plakte 
dit gezin?". 
Wanneer men de kunst verstaat (en die 
lijkt ons niet moeilijk) om het juiste aan
tal pleisters zwart te maken en men 
plakt f 0,35 a;m postzegels, dan heeft 
men 20 kansen om binnen 14 dagen een 
mobylette-hulp-motor-rijwiel te winnen. 

� 

Bim en Bam zijn op zekere middag weer 
eens aan het voetballen. Ze doen het 
reuze goed en trappen zowel met de 
rechter- als de linkervoet. Bim kan ook 
koppen. Hij wordt vast en zeker een 
groot voetballer, want niemand kan zo 
ver en zo hoog trappen als hij. Zie 
maar eens op het derde plaatje . . .. .  . 
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Maar ojé, wat is dat .... . .  de bal vliegt 
met een grote boog bij mijnheer Nijl
paard door de ruit, die in duizend stuk
ken breekt. Is dat schrikken! Bim en 
Bam rennen naar huis en kruipen zo 
vlug als ze kunnen in bed. Als mijnheer 
Nijlpaard er aan komt doen de slimme 
deugnieten alsof ze vast in slaap zijn, 

Deursen; 9 uur gel. H. Mis voor Maria 
Kruysen-v. Erp, Lennisheuvel overleden; 
half 11 Hoogmis gez. jrgt. voor Marti
nus Jacobs en Petronella Melezen de 
hsvr. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 1 e 
schaal voor het Diocesane Jeugdwerk, 
terwijl de 2e schaal gehouden wordt 
voor de bizondere noden van het Epis
copaat, welke beide collectes ten zeer
ste in de milddadigheid van de gelovi
gen wordt aanbevolen. 
Maandagavond om half 8 Maria-Congre
gatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje waarna gelegenheid tot biech
ten tot 8 uur v.w. de eerste Vrijdag. 
Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand. 
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,

en BAM 

zodat deze ervan overtuigd is dat zij de 
ruit niet gebroken hebben. Als mijnheer 
Nijlpaard het bij de apen gaat proberen, 
schieten Bim en Bam fluks onder de 
dekens vandaan en klauteren bij Nijl
paard binnen om de bal terug te halen, 
zulke schavuiten! 

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: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Laurentius v. Minderhout; z.a. gel. 
H. Mis voor Hendricus v. d. Meeren
donk v. w. de Bond H. Hart; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrina v. d.
Loo-v. Oirschot; half 8 gef. gel. jrgt.
voor Petrus Josephus Bosch; half 9 gef.
gez. jrgt. voor Petronella v. Zeeland
Habraken.
Hedenavond om half 8 Maria-Congre
gatie.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. voor
Jacoba v. Diessen; gel. H. Mis voor
Maria van Hal; half 8 gef. gel. H. Mis
voor een bizondere intentie; half 9 gel.
H. Mis voor Maria Kruyssen-v. Erp,
Lennisheuvel overleden.
WOENSDAG: kwart voor 7 gez. mndst.
voor Johanna van Erp; z.a. gel. H. Mis
tot een bizondere intentie; half 8 gel. H.
Mis voor Wilhelmina Schellekens-v. d.
Ven; half 9 gel. H. Mis voor Franciscus
Janssen.
DONDERDAG: kwart voor 7 • gel.
mndst. voor Hendrina v. d. Loo-v. Oor
schot; z.a. gel. H. Mis voor Johannes
Jac. v. Kempen; half 8 gel. jrgt. voor
Gerardus Schellekens; half 9 gez. jrgt.
voor Adriana Verspaandorik-Hendrikx.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, waarna gelegenheid om te biech
ten tot 8 uur v.w. de eerste Vrijdag.
VRIJDAG, Eerste Vrijdag v. d. maand:
kwart voor 7 gel. jrgt. voor Johannes
Timmermans; half 8 gel. H. Mis ter ere
van het Goddelijk Hart,· waaronder alg.
H. Communie vqor de leden van de
Bond van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis 
voor Cornelia v. d. Eerden; half 9 gef. 
gez. jrgt. voor Andreas van Zeeland. 
Hedenavond om 7 uur Lof ter ere van 
het Goddelijk Hart van. Jezus. 
ZATERDAG, Eerste Zaterdag van de 
maand, Priester-Zaterdag: kwart voor 7 
gel. mndst. voor Antonetta Schuurmans; 
z.a. gel. H. Mis voor Hendrica v. Laar
hoven; half 8 gel. H. Mis t. e.v. het
Onbevlekt Hart van Maria tot bekering
van de zondaars; half 9 gez. mndst. voor
Hendricus v. d. Meerendonk.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Franciscus Petrus 
Leennakers geb. en won. te Boxtel (H. 
Hart) en Florantia Antonia Maria Hurks 
geb. en won. in deze parochie; Albert 
Adriaan Hoffmans geb. en won. te Box
tel (H. Hart) en Wilhelmina Hendrica 
Pastoor geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de lste afkondiging ge-
schiedt. 
Josephus Cornelis van Kessel geb. en 
won. in deze parochie en Josephina Eli-



sabeth Louise Papavoine geb. en won. 
te 's-Hertogenbosch (St. Jacob); Johan
nes Antonius Verstijnen geb. te Haaren 
en won. te Asten en Johanna Maria 
van de Wassenberg geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 2de afkon
diging geschiedt. 
Johannes Alphonsus Maria Wijn geb. te 
Roosendaal en won. in deze parochie en 
Antoinetta Maria Beks geb. te Venlo en 
won. te Oirschot, waarvan heden de 3de 
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. 

1 Ie Zonci.aJ:( na Pinksteren. 
29 Juli 1951.

Vandaag gaat de eerste schaal voor het 
Jeugdwerk van ons Bisdom; de tweede 
schaal gaat voor de Bijzondere Noden. 
Onder de H. H. Missen van 6 en 7 uur 
wordt het zielboek afgelezen. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro
zenhoedje voor onze parochianen in het 
buitenland en voor het behoud van de 
vrede. D<1arna oefening van de Kruis
weg voor hen wier namen op het ziel
boek staan. 
Donderdag - onder de H. H. Diensten 
en des avonds van 6 tot 7 uur gelegen
heid om te biechten. 
Vrijdag Eerste Vrijdag der maand 
Om kwart voor 7 pl. gez. H. Mis ter ere 
van het H. Hart. Des avonds is het om 
half 8 Lof met oefening v<1n eerherstel. 
Zaterdag - Priester-Zaterdag, waarop 
uwe gebeden worden verzocht voor de 
priesters en toekomstige priesters. 
Tenslotte worden de jongemannen welke 
tussen 1 Sept. '50 en 1 Sept. '51 achttien 
jaar geworden zijn, er nogmaals aan her
innerd zich op te geven voor de "Gods
dienstcursus voor achttienjarigen", vóór 
1 Augustus a.s. op de pastorie. 
Onder de vacantie zal de KINDERMIS 
ook om kwart voor 8 zijn. De kinderen 
zijn natuurlijk in alle H.H. Missen wel
kom, maar komen bij voorkeur om 
kwart vóór 8. Zonder medewerking van 
de ouders zal hierin niet veel bereikt 
wor.den. Daarom roepen wij deze mede
werking met aandrang in. 
In de loop der volgende weken zal Uw 
bijdrage voor Priesteropleiding worden 
opgehaald. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chianen; 8 uur 1. d. tot bijzondere inten
tie uit dankbaarheid; kwart over 9 1. d. 
voor overleden Moeder; half 11 Hoog
mis voor de levende leden van de St. 
Elisabeth vereniging. 
In de Wijk-Kapel de "Burcht": kwart 
over 7 1. d. voor overledene; half 9 1. d. 
tot bijzondere intentie; kwart voor 10 1. 
d. tot bijzondere intentie.
Gedurende de maand Augustus zijn er

geen bijeenkomsten van H. Familie of 
Congregatie. 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Theodorus 
Timmermans; kwart voor 8 1. d. Lam
bertus Cuijten v. w. de buurt; half 9 1. d. 
voor Petronella v. Oers; half 10 gez. 
Huwelijksmis. 
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor overleden 
familie Havermans-Klomp; kwart voor 
8 1. j. voor Theodora. v. Liempd-v. d. 
Meijden; zijaltaar 1. j. voor Gerardus v. 
d. Langenberg; half 9 1. d. voor Petro
nella v. d. Bogaard par. St. Petrus over
leden; 10 uur Solemnele Huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Jan de 
Leijer en Maria Fick z.e.; kwart voor 8 
1. d. voor Henricus v. d. Meerendonk
par. St. Petrus over!.; half 9 1. d. voor 
Jos. v. Susante; half 10 gez. Huwelijks
mis. 
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Lam
bertus Cuijten v.w. personeel van v. 
Oerle; kwart voor acht 1. j. voor Jo
hanna Nouwens-v. Houtum; zijaltaar 1. j. 
voor Hendrina v. d. Langenberg-v. d. 
Langenberg; half 9 1. d. voor Jan Merkx 
te Berlicum overleden. 
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. d. 
voor de leden van de Broederschap van 
het het Hart; zijaltaar 1. j. voor Henri
cus v. d. Wiel en· Johanna Schilders z. 
e.; kwart voor acht 1. j. voor Lambertus 
v. Tricht; zijaltaar 1. d. voor Maria v.
Kollenburg-v. Liempd; half 9 1. d. voor
Henrica Essens-v. d. Muggenheuvel te 
St. Oedenrode overleden.
ZATERDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Jan de Vries en Catharina Paddenberg 
z. e.; kwart voor 8 1. d. voor Wim v. d.
Laak; zijaltaar 1. d. voor overledene; half
9 1. d. voor Bijzondere Intentie uit dank
baarheid.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

11 e Zondag na Pinksteren. 
29 Juli 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Adrianus v. Ruremonde. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Theodora 
Rijken. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis de 
Laat, Henrica de hsvr. en Marinus 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
Sanders. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Fran-. 
cisca Kemps. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag, half 8 jaarg. 
voor Wilhelmus v. d. Meijden. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Bloed- en 
Aanverwanten van de familie v. Heijst 
en Loutermans. 

Deze week zullen geschieden: 

Donderdag H. Mis voor de leden van de 
Broederschap van de Lev. Rozenkrans. 
Vrijdag H. Mis voor de leden van de 
Broederschap van het H. Hart. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

1 Ie Zondag na Pinksteren. 
29 Juli 1951. 

Om 7 uur H. Mis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; om 
half 9 H. Mis voor Antonius Schalkx; 
om 10 uur de Hoogmis, als gez. mndst. 
voor Hendrikus van Roosmalen. 
De eerste schaal gaat voor het Dioce
sane Jeugdwerk; en de tweede voor de 
Bijzondere Noden. 
De zelatricen van het St. Petrus Liefde
werk zullen in de maand Augustus de 
contributie van het 2e halfjaar komen 
ophalen; en deze voor 1 September af
dragen bij de hoofdzelatrice. 
Om half 3 Lof 
MAANDAG: om half 8 H. Mis voor 
Johanna Renders-van de Moosdijk. 
DINSDAG: om half 8 H. Mis voor Jo
hannes Vermulst. 
WOENSDAG 1 Augustus: om half 8 
H. Mis voor Johannes Maas, vanwege
de Broederschap van de H. Jozef.
DONDERDAG: om half 8 H. Mis voor
de overleden familie van der Linden-van
den Hoogen.
VRIJDAG: eerste Vrijdag van de maand.
Om half 8 plechtig gezongen H. Mis ter
ere van het H. Hart, als gez. jrgt. voor
Johanna de Laat-van Hal en Isabella de
dochter. Na de H. Mis korte uitstelling
van het Allerheiligste en des avonds om
half 8 Lof met oefening van Eerherstel.
ZATERDAG: om half 8 H. Mis voor
Johanna Kruyssen-van Erp, als lid van
de Broederschap van 0. L. Vrouw in 't
Zand. Des middags gelegenheid tot
biechten van 6 tot 7 uur.
De gebeden worden verzocht voor Hen
drica van de Rijdt te Volkel overleden
en voor Johanna Kruyssen-van Erp, al
hier overleden.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

1 Ie Zondag na Pinksteren. 
29 Juli 1951. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. mndst. voor Jan v. d. 
Berk; 10 uur z. j. voor Anna Maria 
Hendr. v. d. Velden; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Cornelia 
v. d. Boer; half 8 z. j. voor Corn. de
Laat; 8 uur 1. m. voor de Eerw. Br.
Désiré v. d. Aker te Vught overleden.
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Corn. v. d.
Boer; half 8 z. j. voor Hendrica Corn.
de Laat; 8 uur 1. m. voor Maria Kruys
sen-v. Erp te Boxtel overleden.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Everd
Bakx; half 8 z. j. voor Marinus v. d.
Sande; 8 uur 1. j. voor Adr. Huyskens.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Hen
drica Everd Bakx; half 8 z. j. voor
Catharina Marinus v. d. Sande; 8 uur 1.
j. voor Wilhelmina Adr. Huyskens.
VRIJDAG: 1 e Vrijdag der maand
daarom ook Donderdag biechthoren als
op Zaterdagen, d.i. na de middag van
2-3 en van 7-8 uur; half 7 1. j. voor

Jacoba Marinus v. d. Staak; 7 uur 1. j. 
voor Joh. Smulders-Swinkels; half 8 z. 
mndst voor de overleden familie van 
Boeckel v. Rumpt; deze H. Mis met uit
stelling enz. 
ZATERDAG: ,7 uur z. j. voor Lamb. v. 
d. Keer; half 8 z. j. voor Maria Wilh.
Kelders; 8 uur 1. j. voor Anna Jan v. d.
Velden.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Mart. Jacobs
en Petronella de hsvr.; 8 uur 1. m. tot
welzijn der parochie; 10 uur z. j. voor
Adr. Corn. Kuppens.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Maria de • 
Leest-v. cl. Meerendonk. Dinsdag 7 uur 
1. m. voor Jan Maas. \X/oensdag 7 uur
1. m. voor Adr. Com. Cuppens. Donder
dag 7 uur 1. m. voor Laur. Quinten v.w.
Kath. Thuisfront. Vrijdag 7 uur 1. m.
voor Ger. Spikmans. Zaterdag 7 uur 1.
m. voor Engelb. v. d. Velden v. w. de
Spaarkas Kerkeind. Zondag 7 uur 1. m.
voor Jan v. d. Heijden' v. w. de spaarkas.
30e Eerw. Br. Désiré v. d. Aker te
Vught overleden; Maria Kruysen-v. Erp
te Boxtel overleden.
Gedoopt: Joh. Jos. Ant. zoon van Ma
rinus Verhoeven-Raaimakers; Maria Eli
sabeth Martina Cornelia dochter van
Hendr. v. Kemenade-v. Abeelen; Johan
na Aleida Francisca Maria dochter van
Rumuldus Campagne-v. Abeelen; Wilh.
Waltherus Petrus zoon van Corn. v. d.
Steen-Bakx.
Feestelijke herdenking van de verschij
ning der Encyclieken Rerum Novarum 
en Quadragesima Anna in de Abdij Ber
ne te Heeswijk op Zondag 5 Aug. voor 
den R.K Middenstandsbond. Aanbevo
len. Aanvang 11 uur met Pontificale H. 
Mis. Mr. Romme spreekt. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

11e Zondag na Pinksteren. 
29 Juli 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor het Diocesaan Jeugd
werk; derde voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Maandag moeten de kinderen van het 
eerste, tweede en derde leerjaar komen 
biechten; Dinsdag onder de H. Mis van 
7 uur zullen ze gezamenlijk communi
ceren. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8. Om half 
8 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand, 
toegewijd aan het H. Hart van Jesus. 
Om half 7 uitstelling van het allerhei
ligste en Communie uitreiken; om 7 uur 
pl. gez. H. Mis met uitstelling, waarna 
Litanie van het H. Hart en Oefening van 
eerherstel. 's Avonds orri half 8 Lof; na 
het Lof een lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag is het Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 

voor bijz. intentie (B); 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 
MAAN.DAG: 7 uur jrgt. voor Johannes 
Gerardus Rutten; 8 uur H. Mis voor Pe
tronella van der Sloot en Adrianus de 
zoon. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Marti
nus Verbruggen en Anna Maria van der 
Steen de hsvr.; 8 uur mndst. voor 
Christiaan van Dongen. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis tot Bijz. 
Intentie (K); 8 uur H. Mis voor Jo.
hannes Maas te Boxtel over!. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Lau
rentius Kwinten te Liempde over!.; 8 uur 
H. Mis voor Antonius Liket ten Den
Bosch overleden.
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor
Hendrica van den Braak-Appeldom; 8
uur H. Mis voor Mej. Maria Emerentia
Banens.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Anto
nia Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. Mis
voor Johanna Maria van Rooy-v. d.
Horst v.w. Br. Gelovige_ Zielen.
Elders: H. Mis voor C-erardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.

Zondag 29 Juli. Elfde Zondag na Pink
steren. Deze middag om 3 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: te Vrijdag van de maand. Van 
7 tot 8 uur aanbidding, waaronder Lof 
met Rozenhoedje. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 8 uur 
Lof. 
MAANDAG: om 7 uur H. Mis als 
maandstond voor Johannes Eduardus 
Schaffer; om half 8 voor Dokter Theo
dorus Strengers. 
DINSDAG: om 7 uur: voor Caspar van 
de Aker; om half 8 voor Dokter Theo
dorus Strengers. 
DONDERDAG: om 7 uur jaargetijde 
voor Franciscus van der Meijden. 
VRIJDAG: om half 8 voor Me�ouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om 7 uur: tot zekere in
tentie: om half 8 tot bijzondere intentie. 

Algemeen Nieuws 
DE RIJKSPOSTSPAARBANK 70 JAAR.

Toeslag voor · inleggers.

. De Directeur van de Rijkspostspaarbank 
brengt ter algemene kennis, dat ter ge
legenheid van het 70-jarig bestaan aan 
de inleggers een toeslag zal worden ver
leend. Deze wordt toegekend aan allen, 
die gedurende het gehele jaar 1951 een 
spaarbankboekje of rekening bij de 
Rijkspostspaarbank hadden en bedraagt 
5 % van de rente. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Koersverandering in de K. V .P. gewenst 
De vorige week besloten wij ons artikel 
over: ,,Wat verwijt men de K. V. P.?", 
met de wens: dat de K.V.P. in het ver
volg scherper moge waken over zijn 
eigen koers; en met de vraag: hoe de 
K.V.P. hierover kán waken. Hierover dit
artikel.
Uit de kritiek die geleverd is op de al
gemene gang van zaken in ons maat
schappelijk leven en op de K.V.P. in het
bijzonder - zoals we die in de laatste
weken hebben uiteengezet - is dit wel
heel duidelijk geworden: dat er onder
de katholieken een verschil van mening
bestaat met betrekking tot de vraag:
hoe onze maatschappij tot een betere
opbouw kan komen. Eén groep, bestaan
de uit hen die tot nu toe de koers van
de K.V.P. hebben bepaald, plus allen die
het hiermee eens zijn; 'n andere groep
die het met de gevolgde koers niet eens
is, van welke groep professor Duynstee
de woordvoerder is geweest, en welke
groep zeer groot is gezien de grote in
stemming van vele zijden met de geuite
kritiek.
De eerste groep, de aanhangers dus van
de door de K.V.P. gevolgde koers, wordt
in de pers genoemd: de pr,ogressieve
richting ofwel de linkervleugel; de
tweede groep, de groep die achter de
geuite kritiek staat, wordt genoemd: de
conservatieve groep ofwel de rechter
vleugel.
Beide richtingen steunen, als goed katho
liek, op de katholieke sociale leer en
streven naar hetzelfde ideaal van een
christelijke maatschappij. Waarin zij
verschillen, is: de methode, de wijze
waarop men meent het gestelde doel der
christelijke· maatschappij te kunnen be
reiken.
De K.V.P. heeft zichzelf de naam "pro
gressief" gegeven, wat betekent: voort
schrijdend, vooruitstreven. En inderdaad
is de K.V.P. zeer vooruitstrevend ge-
weest, maar ...... niet volgens de goede 
methode. De progressieve K.V.P.-leiding 
heeft gemeend van bovenaf, langs de 
Overheid, door de wetten, tot afdoende 
verbetering van de maatschappij te kun
nen komen; de progressieven hebben, 
bewust of onbewust, gemeend welvaart 
té ·kunnen bewerken door voorschriften, 
reglementen, administratief regelen en 
controleren; 'n volmaaktere maatschap
pij te kunnen organiseren van bovenaf. 
Omdat dit aansluit bij de methode der 
socialisten, die alle goeds verwachten 
van de gemeenschapsordening, van de 
collectieve ordening door de Staats
overheid, en omdat deze socialisten al
tijd tot de "linker" zijde zijn gerekend, 
heeft de progressieve richting van de 
K.V.P. de naam gekregen van linker
vleugel. 
De tegenstanders van de progressieve 
linkervleugel onder de katholieken, 
kregen aldus vanzelf de naam van "con
servatief" en "rechtervleugel". Dit 
woord "conservatief" is niet erg geluk
kig. Het betekent "behoudsgezind". 
Maar de rechtervleugel heeft niets tegen 
vooruitstrevendheid, integendeel. De 
rechtervleugel streeft zéker zo hard 
naar verbetering en vooruitgang als de 
linkervleugel, maar de rechtervleugel 
keurt het af dat daarvoor een weg is 
gekozen die leidt naar staatssocialisme. 
De rechtervleugel is er van overtuigd dat 
algehele organisatie van onze samenle
ving, van bovenaf geleid en uitgevoerd, 
de maatschappij op den duur niet zal 
verbeteren, maar zal kapot maken. De 
organisering van bovenaf maakt de men
sen niet beter, maar vervormt hen tot 
massiimensen in massa van bovenaf ge
dirigeerd in alle vormen van onze samen
leving (gezin, arbeid, bedrijf, enz.) wat 
een verlies betekent van alle zelforde
ning, van alle natuurlijke groei en ont
wikkeling, en op de duur een verlies 
van alle zelfstandigheid: 'n kunstmátige 
vervolmaking waaruit alle leven is ver
dwenen, wat voor de levende en denken
de mens iets onnatuurlijks is. 
De rechtervleugel wil verbetering van 
ons maatschappelijk leven door zelforde
ning van de personen in hun persoonlijk-, 
familie- en sociaal leven, door zelforde
ning ook van de groepen. Deze zelforde
ning zal de vrijheid en zelfstandigheid 
van de mensen redden of teruggeven. 
Deze zelfordening alleen kan de maat
schappij opbouwen en verbeteren langs 
de weg van een natuurlijke groei: op
komend van beneden af uit de overtui
ging en de behoefte van ons volk zelf. 
E,;i wat in deze opvatting de plaats, de 
taak en de plicht van de Overheid is, 
hebben we al verschillende keren uit
drukkelijk uiteengezet. 
Na deze uiteenzetting over de twee 
richtingen in ons katholieke kamp, is 
het niet moeilijk duidelijk te maken wat 
men verlangt van de K.V.P. 
Beide richtingen, zowel de linkse als de 
rechtse, zijn overtuigd dat als het enigs
zins mogelijk is, de eenheid moet be
waard worden. Op de eerste plaats de 
eenheid van onze beginselen: - de katho
lieke sociale leer; en op de tweede plaats 
om de eenheid van ons doel: 'n christe
lijke maatschappij op te bouwen. 
Maar wanneer de K.V.P. zelf deze een
hei<,l wil veilig stellen, zal onze partij, 
om het vertrouwen van al haar kiezers 

te bewaren, zich volledig moeten open
stellen voor de zeer vele katholieken die 
een meer rechtsgerichte koers wensen: 
de K.V.P. zal dus binnen de partij plaats 
moeten maken voor deze nieuwe rich
ting naast de oude. 
Gezien de gang van zaken met de heer 
Welter, die, zijn geweten volge-nd, maar 
tegen zijn zin in, zich voor de noodzaak 
geplaatst zag om zich met een eigen 
partij buiten de K.V.P. te plaatsen; én 
gezien zijn eigen ondervinding in het 
verleden, meende professor Duynstee 
dat de enige oplossing zou zijn: in de 
K.V.P.-partij een aparte rechtervleugel
in te bouwen.
Om dit te bereiken stelde hij voor, een
raad op te richten in de K.V.P. waarin
de rechtervleugel voldoende vertegen
woordigd zou zijn en welke raad zich
kon doen vertegenwoordigen bij alle be
raadslagingen van bestuur, dagelijks be
stuur, verkiezingsraad, enz.; welke raad
ook het standpunt van de rechtervleugel
zou kunnen uiteenzetten op vergaderin
gen van de partij en langs de partijpro
paganda. De rechtervleugel zou dan ook
eigen candidaten moeten kunnen stellen
voor de functies binnen de K.V.P. en
voor vertegenwoordigende fracties van
de K.V.P. in de Kamers. Aldus zouden
de rechtsgerichten de hun toekomende
plaats in de K.V.P. zelf, in alle arbeid
van de K.V.P. naar buiten en in
's lands bestuur kunnen innemen.
Dit plan heeft prof. Duynstee onlangs
ingetrokken toen de K.V.P.-leiding be
kend maakte, dat een begin was ge
maakt met "overleg in beperkte kring"
om tot een oplossing te komen.
Hieruit meende prof. Duynstee te kun
nen afleiden dat de K.V.P. nu wél be
reid zou zijn om binnen de partij ruim
baan te maken voor de richting die de
koers van de K.V.P. wil wijzigen.
Het wachten is nu, op wat zal voortko
men uit dit "overleg in beperkte kring".
Wil de K.V.P. de eenheid redden, dan
zal dit "overleg in beperkte kring" moe
ten opleveren, ófwel een duidelijke
koerswijziging in rechtse richting, ófwel
een mogelijkheid voor de rechts-den
kenden om binnen de partij 'n voldoe.o,-
de invloed uit te oefenen.
Een dergeHjk resultaat van het overleg
zal nodig zijn, indien de KV.P. een par
tij wil blijven waaraan alle katholieken
volgens hun geweten hun stem kunnen
blijven geven. T.

Concert Boxtels Harmonie 

ZONDAG 5 AUG. OM 8 UUR 
OP DE MARKT. 

Bijzondere maatregelen ter verzekering 
van de nodi2e rust. 

Zondagavond, 5 Augustus eerstkomende, 
van 8 tot 10 uur concerteert Boxtels 
Harmonie op de kiosk op de Markt. 
In een gecombineerde vergadering van 
het Bestuur van "Boxtel Vooruit" met de 
Besturen van de Boxtelse Harmonieën en 
Fanfare-gezelschappen, enige tijd gele
den gehouden, werd de noodzakelijkheid 
naar voren gebracht maatregelen te tref
fen ter verzekering van de nodige rust 
op de Markt, tijdens het uitvoeren van 
de muzieknummers. 
,,Boxtel Vooruit" neemt aan de hierbo
ven vermelde wens van de Boxtelse mu
ziekverenigingen op de volgende wijze 
tegemoet te kunnen komen. 
Ten eerste zal de aankondiging van de 
uit te voeren muzieknummers geschie
den per microfoon, waarbij zeker niet 
zal worden nagelaten deze mede te ge
bruiken om te wijzen op eventuele te
kortkomingen van het luisterend publiek, 
voorzover deze tekortkomingen van sto
rende invloed zijn op het met genoegen 
luisteren naar de muziek. 
Ten tweede zal het verkeer zodanig wor
den omgelegd, we doelen hier speciaal 
op het verkeer met motorvoertuigen, dat 
hiervan op de Markt geen hinder meer 
kan worden ondervonden. 
"Boxtel Vooruit" hoopt door het nemen 
van deze maatregelen, die genomen kon
den worden dank zij de medewerking 
van alle betrokken instanties, de con
certen zowel voor de executanten als 
voor de luisteraars tot een werkelijk ge
not te maken. 
Vertrouwd wordt van harte, dat eenieder 
in deze geest wil medewerken. 
Het door "Boxtels Harmonie" uit te voe
ren programma luidt: 

Telefunken, Mars Joh. Evert 
Ouverture - Jolyeuse, Lustspiel 

Ouverture de Keler Bela) Arr. Kessels 
Hofballtänze, Walzer Jos. Lanner 
Divertissement Espagnol L. Desovmus
Y elva Ouverture K. G. Reissiger 
Sur un Marché Persan 

(op een Perzische Markt) 
_ • A. W. Ketelbey

Dichter und Bauer, Ouverture 
F. v. Suppé

Finale, Mars. 

Plaatselijk Nieuws 
ERNSTIG ONGEVAL. 
Toen de fam. Van Kempen uit Lennis
heuvel Zaterdagavond van een fietstocht 
naar huis terugkeerde, overkwam het 2-
jarioe zoontje op Kalksheuvel een ernstig 
ong�val. Toen daar een hond plotseling 
de weg overstak en onder een van de 
fietsen kwam, raakte het meisje, dat de 
2-jarige fietste, de macht over het stuur
kwijt en smakte tegen de grond. De
kleuter liep daarbij zo'n ernstig letsel op,
dat dokter Kluytmans - die de eerste
hulp verleende - overbrenging naar het
ziekenhuis noodzakelijk achtte. Een
zware hersenschudding bleek het nood
lottig gevolg van dit ongeval.

INBREKER WAS 
WLADISLAW NOWAK 
Over zijn praktijken is laatste 
woord nog niet gesproken. 
De man, die vorige week de inbraken 
had gepleegd bij de Boxtelse firma's 
Spierings en Van Vlerken en na deze 
,,overtredingen" door de politie was in
gerekend, bleek Wladislaw Nowak te 
zijn, 43 jaar oud, geboren te Polen maar 
door jarenlange omzwervingen wellicht 
statenloos geworden. De laatste jaren 
had deze zware jongen in Duitsland 
vertoefd, vanwaar hij verscheidene ke
ren illegaal de grens overstak om naar 
Nederland te gaan. Dat deze reizen niet 
zo onschuldig waren is de laatste keer 
gebleken, toen hij zich behalve te Eind
hoven ook in Boxtel aan inbraak schul
dig maakte. En dit op een wijze, die 
hem stempelt tot een inbreker van ge
perfectionneerde klasse. 
Ofschoon de fa. Van Vlerken alle gesto
len horloges en sieraden wederom in be
zit kreeg, heeft zij toch nog een schade 
van ongeveer / 2500,- moeten noteren 
tengevolge van de geraffineerde manier 
waarop de handige jongen de gestolen 
goederen tot tweedehands sieraden ver
vormde. 
De fa. Spierings ontving ook alles terug. 
Hier was het echter een pantalon, die 
het in een driftbui van het heerschap 
had moeten ontgelden: verscheurd. 
Inmiddels is de man, die volgens een van 
zijn onbetrouwbare mededelingen naar 
.¾nerika had willen gaan, overgegeven, 
aan de Eindhovense gemeente-politie, 
die ook nog een appeltje met hem te 
schillen heeft. 
Daarna zal onze Wladislaw Nowak zich 
nog te verantwoorden hebben voor on
langs gepleegde inbraken, waarvan hij 
eveneens verdacht wordt. 

CONSULTATIE-BUREAU 
VOOR ZUIGELJNGEN. 
Maandag 6 Augustus zal het consultatie
bureau voor zuigelingen geen zi� 
houden. 

OUD-DIRIGENT J. J. HERMANS 
BEGRAVEN. 
R.K. Gildenbondsharmonie bewees 
laatste eer. 
Maandagmorgen had de R.K. Gilden
bondsharmonie de droevige taak haar 
overleden oud-dirigent J. J. Hermans de 
laatste eer te bewijzen. 
Op 85-jarige leeftijd was deze musi
cus eind vorige week in alle kalmte over• 
leden op "Duinendaal", waar hij sedert 
enige tijd zijn levensavond doorbracht. 
Maandagmorgen zou op de R.K. be
graafplaats te Orthen, onder 's Herto
genbosch, de ter aarde bestelling plaats 
vinden, doch vooraf werd in de St. Pe
truskerk alhier de Plechtige Uitvaart
dienst gehouden. Onder het spelen van 
treurmarsen begeleidden de leden van de 
R.K. Gildenbondsharmonie hun over• 
leden leraar naar de kerk, waar zij hem 
na de beëindiging van de Dienst een 
laatste treffende, muzikale groet brach
ten door het "Gebed" uit te voeren, een 
werk dat Hermans zelf gecomponeerd 
had bij • het plotselinge overlijden van 
zijn vriend en onder-directeur C. van 
Kessel. 

-o-

De overledene is vanaf de oprichting 
in 1950 tot Februari 1950 dirigent 
geweest van de R. K. Gildenbonds 
harmonie, doch in 1950 dwong zijn 
hoge leeftijd hem het vaardig ,Rehan
teerde dirigeerstokje neer te leggen. Of
schoon hij ook de leiding had van ver
schillende andere harmonieën, bleef de 
Gildenbonds zijn oogappel. Met alle 
mogelijke ijver, toewijding en kundig
heid legde hij zich toe op de bekwaming 
van het wakkere Boxtelse corps, dat 
door zijn toedoen geleidelijk uitgroeide 
tot een harmonie van formaat. Overal '(' 
waar de "Bonds" op concours ging, wa
ren voor Hermans c.s. de beste prijzen 
weggelegd. Gaarne schrijven de leden 
- alle oud-leerlingen van de immer vi
tale dirigent - deze successen toe aan
de kundige, maar ook strakke leiding van
Hermans, een man wiens kwaliteiten ook
in gerenommeerde muziek-kringen hoog
aangeschreven werden.

BOERDERIJBRAND TE ESCH. 
Woensdagavond sloeg tijdens het hevige 
onweer te Esch de bliksem in bifa�,v. d. 
Meyden, wiens boerderij spoedig in 
lichterlaaie stond. Ofschoon de -,Regio
nale Brandweer, na gealarmeerd te zijn, 
in allerijl te hulp snelde, werd de boer
derij is as gelegd. 
Duidelijksheidshalve willen we hier nog 
vermelden, dat de Regionale Brandweer 
nog pas enkele jaren geleden door de 
Brandweerbond en met medewerking van 
vele gemeenten werd opgericht met het 
doel deze hulp te laten verlenen in een 
bepaald district. 

Kardin�al de Jong levenslang 
Alle andere Bisschoppen vogelvrij verklaard 

DEN HAAG, 30 Juli 1951. - Steeds 
meer betilohten �t Nederland wijzen 
erop, dat het proces tegen Kardinaal 
de Jong, aartsbisschop van Utrecht, 
slechts het begin is geweest van een on
gekend hevige actie tegen de Kerk. 
Vele vooraanstaande katholieken zijn 
gearresteerd en wachten op hun berech
ting. Een decreet van 25 dezer bepaalt, 
dat aartsbisschoppen, bisschoppen, wij
bisschoppen, abten en provinciale over
sten van orden en congregaties slechts 
met voorafgaande toestemming van de 
regering mogen worden benoemd. De 
eerste maatregelen voor de oprichting 
van een communistische staatskerk zijn 
inmiddels getroffen en zullen eerst
daags ten uitvoer worden .gelegd. 

Ja, waarde lezer, U hebt volkomen ge
lijk: bovenstaand bericht is klinkklare 
onzin en één brok sensatie-schopperij. 
En toch hadden we graag, dat U dit 
bericht enkele ogenblikken wilde be
schouwen als serieus actueel nieuws. 
We hebben daar onze ernstige redenen 
voor en deze zullen U naar we hopen 
volkomen duidelijk zjjn, zodra U dit 
artikeltje helemaal hebt uitgelezen. 
We stellen ons voor, dat bovenstaand 
,,nieuws" echt is. We hebben het b.v. ge
vonden in een buitenlands blad, dat ver
schijnend in een christelijk vrij land met 
alle vrijheid zijn mening mag verkondi
gen. Dat land is niet onderworpen aan 
het rode regiem, dat in ons land alle 
uitingen van godsdienst hardhandig de 
kop indrukt. 
We noemen het voor het gemak maar 
Utopië. 
De mensen daar leven erg met ons mee 
en herhaaldelijk hoort men hen dan ook 
zeggen: ,,Wat is het toch verschrikke
lijk! Wie had dat ooit van Nederland 
kunnen denken!" De ondergrondse 
pers houdt ons op de hoogte van dat 
medeleven en het doet ons goed. De 
wetenschap, dat er buiten de grenzen 
van ons arme land mensen gevonden 
worden, die ons beklagen en voor ons 
opkomen, geeft ons moed en vertrou
wen. Dit bericht over een veroordeelde 
kardinaal heeft het Utopische volk zeer 
verontwaardigd. Het heeft protestacties 

op touw gezet, nota's ingediend bij de 
vrije Regeringen, vlugschriften verspreid 
met vlammende betogen, meetings be
legd en ons op allerhande manieren la
ten weten dat het achter ons staat, met 
ons meelijdt en voor ons bidt. Wij, de 
vertrapten en vervolgden, voelen een 
warme dankbaarheid voor het Utopische 
volk, dat alles doet wat in zijn vermo
gen ligt om ons het wrede kruis te hel
pen dragen en het ogenblik der vurig 
verhoopte verlossing te bespoedigen. 
We zijn er dan ook vreselijk aan toe. 
Het is te voorzien dat binnenkort al 
onze bisschoppen het lot van onze kar
dinaal zullen delen en als wezenloze en 
willoze wrakken hun "bekentenissen" 
zullen afleggen voor de volksrechtbank, 
samengeraapt uit d� laagste lagen der 
maatschappij. 
Duizenden van onze landgenoten, pries
ters en leken, zuchten in onmenselijke 
gevangenschap en wachten wanhopig 
of gelaten op het ogenblik, dat een 
beestachtige dood hen uit de ellende 
zal verlossen. En iedere dag worden we 
opnieuw getreiterd en gesard met nieu
we wetten en maatregelen, worden we 
bedreigd met nieuwe onheilen. Maar -
Goddank - ver over onze grenzen en 
met name in Utopië wordt met ons ge
leden en voor ons gebeden. 
Zo menen we tenminste. Wat zal onze 
verwondering en onze droefheid echter 
zijn, wanneer we over enige maanden 

terwijl ondertussen onze miserie 
steeds groter is geworden - het goede 
volk van Utopië horen zeggen: ,,Heb 
je dat gelezen? In Nederland zitten nu 
alle bisschoppen vast. Het is verschrik
kelijk! Het lijkt wel of de hel is losge
broken. Sjonge sjonge! Het is me wat! 
Dat ze daar nou niks tegen kunnen 
doen ...... ", en na deze woorden het 
goede volk van Utopië met gulzige gre
tigheid zich zien werpen op de drie kran
tenpagina's Tour de France en voetbal
verslagen? Wat zal onze teleurstelling 
zijn als we ontdekken, dat de Utopiërs 
zo goed als niet meer spreken van de 
grote kardinaal en al die andere illustere 
slachtoffers der rode tyrannie en het 
grootste deel van hun aandacht en vrije 
ogenblikken besteden aan ontspanning, 

Fancy-Fair bij de 
Witte Zusters 

Van 4 tot 8 Augustus. 
De ijver, die de Witte Zusters - ieder
een in Boxtel en omgeving wel bekend 
- bij de practisering van hun missie
liefde aan de dag leggen, uit zich op ge
zette tijden ook wel eens in stunts, die
niets meer of minder om het lijf hebben
dan bij de mensen wat klinkende munt
los te maken voor het grote missiewerk,
dat jaarlijks tonnen gelds opslokt.
Zo houden dP. Witte Zusters van Zater
dag 4 Augustus tot Woensdag 8 Augus
tus op hun domein in de Rechterstraat
een "fancy-fair, georganiseerd door Uw
aller zeer gewaardeerde en edelmoedige
medewerking", zoals de Zusters deze
actie met veel vertrouwen op Boxtels
liefdadigheid aankondigen. Wij hopen
voor de sympathieke bewoonsters van
Huize Lavigerie, dat dit vertrouwen niet
beschaamd zal worden en dat het er de
komende dagen wezenlijk storm zal
lopen als een keur van attracties op volle
toeren draait. Wij hopen dit ook voor
de zwartjes uit de missielanden, die door
het legertje Witte Zusters bewerkt wor
den, want dat deze mensen veel goeds
ondervinden van God's hulptroepen
staat vast. Even vast als het genot, dat
U zult vinden in een bezoek aan de
Fancy-Fair met zijn vele vermakelijk
heden.
Zaterdagmiddag om 4.30 uur zal de
opening ervan plaats vinden door de
HoogEerwaarde Heer Deken 1. Broek
man. Vanaf dat moment is iedereen van
harte welkom tijdens de volgende toe
gangsuren:
Zaterdag van 5 tot 10 uur n.m. 
Zondag na de Hoogmis tot 1 uur en van 
3 uur tot 10 uur n.m. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag van 2 
tot 6 en 7 tot 10 uur n.m. 
Woensdag zal er op de Fancy-Fair bo
vendien een Speciale Kindermiddag ge
organiseerd worden, waarbij het missie
offertje van de kinderen wederom ver
goed zal worden met veel vermaak. Alle 
betoonde missieliefde zal trouwens zijn 
vergoeding krijgen gedurende deze 
dagen. Is het niet in stoffelijke vorm dan 
toch door de H. Mis, die iedere dag in 
de kapel van de Witte Zusters ·zal ·wor-,; 
den opgedragen voor de weldoeners en 
medewerkers in deze fancy-fair. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitaluitend voor apoedgevallen. 
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sport en sensatie? Wat zullen we gaan 
denken van de oprechtheid der Utopiërs, 
die leven alsof Nederland met al zijn 
helse kwellingen niet meer bestaat? 

Waarde lezer, laten we hier een einde 
maken aan de parabel. U hebt begre
pen waar we naar toe willen. Goede 
verstaanders hebben maar een half 
woord nodig. We hebben U alleen 
maar willen verplaatsen in de gedach
tensfeer die over de martelaren van het; 
vuur- en bloedrode rijk achter het ijze
ren gordijn waardig zal worden, wan
neer zij eens te weten zullen komen, 
hoe intens wij met hen meeleven ...... 1 
Is het menens met ons Credo, wanneer 
wlj belijden te geloven in de Gemeen
schap der Heiligen en in de Ene, Heilige 
en Apostolische Kerk1 Ach koml 
De peilloze ellende en wanhoop van 
millioenen laat ons wel zo koud en koel, 
dat er in ons persoonlijk en maatschap
pelijk leven hoegenaamd niets veranderd 
is. 
U bent geschrokken van de titel, die 
boven dit artikel stond. U hebt even 
verbaasd opgekeken, want U voelde zo
iets als een steek in het levende vlees 
van uw bloedeigen lichaam. Moet het 
dan zover komen om te beseffen waar 
het om gaat,' 
Denkt U nog ooit aan Kardinaal Minds
zenty? Aan Monseigneur Stepinac? Aan 
Monseigneur Grosz? Aan al die prela
ten, priesters, zusters, leken, mannen, 
vrouwen en kinderen, die wegkwijnen 
in gevangenissen of bij massa's worden 
afgeslacht als kudden dieren en nog 
erger? Doet U iets voor hen? Bidt U 
voor hen? Spreekt U nog over hen? 
Zelfs als onze eigen kardinaal het lot 
moest delen van die andere kardinaal 
zou dat ons niet vuriger en strijdvaar
diger moeten maken dan we nu MOES
TEN zijn! Zij allen, dle NU lijden, zijn 
onze ei2en broeders en zusters, lidmaten 
van hetzelfde Christus-Lichaam, de 
Kerk. 
Of geloven we daar niet meer in? 
Schrikken we dan ook niet van het "be
richt" dat we hierboven lieten afdruk
ken? Maar dan wordt het hoog tijd, dat 
we een gewetensonderzoek gaan instel
len naar de ernst van ons katholieke 
geloofsleven! 
"Bemint elkander, niet met het woord 
of met de mond, maar met de daad en 
ter waarheid!" 



Geslaagd Zieken�Triduum 
De medewerking was groots 1 

ZIEKEN WERDEN GEESTELIJK 
AANGESTERKT. 

Duinendaal had de deuren wijd open. 
Een ongewone bedrijvigheid wees op een 
meer dan alledaags gebeuren. Luxe 
auto's reden af en aan, terwijl ook de 
ziekenauto meerdere opdrachten had uit 
te voeren. 
Verpleegsters, zusters, dames van de 
Ziekenactie en de leerlingen van de 
E.H.B.O.-cursus van het Rode Kruis 
waren druk in de weer. Alles voor het 
ziekentriduum, dat Dinsdag, Woensdag 
en Donderdag werd gehouden op Dui
nendaal. 
Hier werden de lijdenden binnenge
bracht, de bedlegerigen, de geknakten, 
die hun bewegingsmogelijkheid verloren, 
die dag na dag, maand na maand, ja 
zelfs zonder uitzicht op volkomen herstel 
hun ziekte of manco verdragen. Hier 
zagen we de offeraars, die met hun lij
den bijdragen om voor de wereld Gods 
1ankmoedigheid te verkrijgen. Dit tri
duum was voor die mensen een onder
steuning, een opwekking, een gelegen
heid om hun geest te versterken, om 
overtuigd te worden van hun roeping 
voor het heil der mensen, die in de woe
ligheid der wereld gevaar lopen te ver
ongelukken voor de eeuwigheid. 
Uit de afzondering van het ziekenka
mertje thuis kwamen de zieken hier in 
èlkaars gezelschap om de heerlijkheid te 
beleven gezamenlijk te offeren met de 
priester op het altaar, wat hen anders 
onmogelijk is. De bijwoning van een H. 
Mis is voor hen een uitzonderlijke fees
telijkheid. De gezonden kunnen het zich 
niet voorstellen wat het voor de zieken 
betekent tegenwoordig te kunnen zijn bij 
èen H. Mis. Voor hen toch is het Zon
dagse klokkengelui, waarmee de gelovi
gen worden opgeroepen voor hun Zon
dagsplicht, geen blijde klank. 
In de eenzaamheid van het ziekenka
mertje kunnen zij hoogstens een per 
radio uitgezonden H. Mis volgen. 
Maar opgewekt en blij - kunnen wij, 
gezonden, het ons voorstellen? - kwa
men zij Dinsdagmorgen binnen, door 
verpleegsters op de rustbedden gereden, 
of ondersteund lopend van de auto naar 
de geïmproviseerde kapel, waarvoor de 
zaal van het pensionaat op Duinendaal 
was ingericht. 
Hier zouden zij gedurende drie dagen 
geestelijk kunnen aansterken. 

Fijne dagen naar ziel en lichaam. 
Aan het triduum namen, behalve enige 
zieken, die dagelijks in beweging zijn, 
voornamelijk bedlegerigen deel uit de 
parochies van Boxtel, Esch, Liempde en 
Gemonde, 18 in totaal (van iedere pa
rochie was bij de plechtige H. Mis, 
waarmee het triduum geopend werd, dan 
ook een der kapelaans aanwezig). De 
derde dag, de jaarlijkse ziekendag, die 
bij gunstig weer altijd gehouden wordt 
in het processiepark, had 75 deelnemers. 
Het triduum in z'n geheel is in een sfeer 
van intimiteit gehouden, alleen Donder-

* Nu is er vorige week in de kolom
men van Brabants Centrum, in geuren
en kleuren, wel een beeld opgehangen 
over de activiteiten van Boxtel Vooruit 
in de afgelopen 26 jaar, maar hierbij 
ontbrak de eervolle vermelding van de 

• eerste commissarissen. Daarom hier het
lijstje van hen, die zich bij het barre
pionierswerk van deze vereniging mede
verdienstelijk hebben gemaakt: H. van
Etten, H. v. Griensven, H. Kauffman,
H. v. d. Laar, J. Loymans, J. v. Nistel
rooy, F. Sannen, B. Verheyden en H.
v. .d Velden. Alle respect voor hun
werk en voor dat van hun opvolgers.
* Minder respect hebben wij nog al
tijd voor de fraaie heesters, die op de
kruising Mgr Wilmerstraat-Bosscheweg
het uitzicht belemmeren. Jazeker lezers,
wij zouden deze oude koe rustig in haar
sloot hebben gelaten, als we niet getuige
geweest waren van een auto-ontmoeting,
die dank zij veel knarsende remmen ten
slotte tóch niet in een ongeluk resul
teerde. Zo we hier echter ook maar
met één sprankeltje onvoorzichtigheid
te maken hadden gehad, dan zou er
niet over oude koeien gesproken zijn,
maar over het kalf dat in de niet ge
dempte put ... , enfin U kent dat verder.
* Nu we toch over verkeersmoeilijk
heden aan het bakkeleien zijn geraakt, 
moeten we, ten aanzien van de jeugd, 
aan het Boxtels onderwijzend personeel 
eens vragen om straks in het nieuwe 
schooljaar enkele lessen over verkeers
regels te geven. Desnoods - zoals dat 
in andere plaatsen wel gebeurt - met 
medewerking van de plaatselijke politie
autoriteiten. Dit zou o.i. veel adembe
nemende stoutigheden van onze nog te 
roekeloos fietsende jeugd wegnemen. 
We wachten af ... * Voor hen, die dit 
niet interesseert zullen we, indien ge
wenst, een stripverhaal schrijven met 
niets als halsbrekende toeren van onze 
jeugd in het toch ai woelige verkeers
beeld. * Een onschuldiger voorval met 
een van Boxtelse jeugdige zonen moet 
plaats gehad hebben in een schoollokaal 
hier ter plaatse: Een van juffrouw's 
grootste rakkers had weer eens met 
roetzwarte handen naar school durven 
komen, waarop de juf hem met veel 
misprijzen (en de handen in de hoogte) 
voor de klas plaatste als afschrikwekkend 
voorbeeld voor de overigen. Hiervan 
liet er echter een de uitroep ontsnap
pen: ,,Oóch, het zijn net voeten!" De 
juffrouw wist genoeg! * Als intermez
zo in deze jeugd-roddelarij het volgen
de: In de gedwongen voetbal-rustperio
de wil het z.g. ,,wilde voetbal" nog wel 
eens welig tieren. Nu zijn dat vaak heel 
onschuldige ontmoetingen, die ooglui
kend én zelfs met verholen plezier wor
den toegelaten. Even vaak zijn het ech-

dag was het familieleden der zieken toe• 
gestaan in het processiepark bij de H. 
Diensten en daarmee verband houdende 
godsdienstige manifestaties tegenwoor
dig te zijn. 
Na de plechtige H. Mis, die Donderdag
morgen door Deken Broekman in het 
processiepark werd opgedragen, werd om 
half 12 door de zieken een bloemen
hulde aan Maria gebracht. De gods
dienstoefeningen werden afgewisseld 
met conversatie en wat overigens tot de 
dagelijkse verzorging behoort. Eigenlijk 
is dit al te eenvoudig uitgedrukt, want 
in feite zijn onze zieken gedurende deze 
drie dagen, naast hun geestelijke verzor
ging, als het ware zodanig vertroeteld, 
dat het echte ontspanningsdagen zijn ge
worden. 
Is het voor de zieken zelf aldus een feest 
geworden naar ziel en lichaam, voor 
allen, die hebben medegewerkt om de 
lijdende evenmensen die aangename af
wisseling in hun ziekelijk leven te bren
gen, mag het een grote voldoening zijn 
op een of andere manier te hebben bij
gedragen de organisatie ervan mogelijk 
te maken en de opzet te doen slagen. 
Het is niet gewenst, noch mogelijk, na
men te noemen, doch het werk van de 
Zusters ). M. ). op Duinendaal moet 
speciaal worden vermeld, daar zij het 
zijn geweest, die het huis disponibel stel
den, met verzorgend personeel, keuken, 
servies en alles wat verder nodig was 
klaar stonden en het zodoende moge)ijk 
maakten de zieken gedurende drie dagen 
zo gezellig bijeen te doen zijn en hen 
heerlijk te verzorgen, tot op verwen
ning af! 
Overigens mag dank worden betuigd 
aan de bevolkingsgroepen: burgerij, boe
ren- en middenstand voor hun financiële 
steun en bijdragen in natura. Dank ook 
aan de autobezitters, die zich ter be
schikking stelden voor 't vervoer, en de 
zieken dikwijls nog vergastten op een 
heerlijk rondritje door (het nieuwe) 
Boxtel. 
Zeker niet vergeten mogen worden de 
Paters van Stapelen, de Fraters van Hui
ze De La Salie en het Rode Kruis, die 
resp. ledikanten, dekens en linnengoed 
disponibel stelden. Dan de verpleegsters 
en dames van de verschillende parochies, 
die gedurende de drie dagen onafgebro
ken de zieken hebben bijgestaan, en -
maar we mogen geen namen noemen -
de dames, die . . .... altijd, jaar in jaar uit, 
in de weer zijn voor de zieken van haar 
parochies. 
Rest ons dan nog te vermelden, dat Pater 
A. de Koning met zijn korte, kernachtige
predicaties de zieken een heerlijk verfris
send geestelijk bad heeft' bezorgd, waar
voor namens de zieken hem bij deze
dank wordt gebracht. Tenslotte nog alle
waardering jegens de priesters voor hun
vertroostend medeleven gedurende de
ziekte en in het bijzonder bij gelegen
heid van dit triduum. Mocht nog iel]land
vergeten zijn, dan namens het Zieken�
comité excuus ..... . 

ter ook wedstrijden, die wel eens een 
waarschuwing rechtvaardigen, vanwege 
de ernstige gevolgen . ..... De K.N.V.B. 
straft immers streng, heren voetballers! 
* Is de heer Havermans (de jeugdlei
der van O.D.C.) anders al.tijd de sup
porter bij uitstek als de rood-wit-blauwe 
junioren gaan voetballen, Dinsdag waren 
de rollen eens verwisseld en suppor
teerden de junioren hun leider, toen 
deze de wedstrijd van zijn leven speel
de: Hij trad in het huwe)ijk met mej. 
Klomp en zijn junioren vormden de 
erehaag! * Wie de afgelopen dagen nog 
niet genoeg gehad heeft aan de klater
gouden kermisroes in Esch kan in de 
komende dagen weer in Liempde te
recht, waar dán de lieve kermiscenten 
over de balk gesmeten zullen worden. 

Onder de Toren wan Babel 
Of het al niet erg genoeg babel-achtig 
is in ons moderne wereldje! 
Laat nu de Unie van Katholieke Vrou
wenbonden zelfs een puzzel deponeren 
op de groene tafel van de Internationale 
Arbeidsconferentie te Genève. 
Een puzzel die werd ingeleid met n 
oeroude stelling, dat het inkomen van 
het gezinshoofd, de man dus, voldoende 
moet zijn om ermee in het onderhoud 
van het gezin te kunnen voorzien. 
Dat hoort zo! 
Heeft de wederhelft deze eis niet ge
steld alvorens in het huwelijksbootje te 
stappen, wel dan is er reden voor de 
veronderstelling dat de liefde sterk ge
noeg is om "gedeelde armoede" als 
slechts halve armoede te aanvaarden. 
Tot zover zouden we de Vrouwen-Unie 
zelfs niet in de schaduw van de toren 
van babel opgemerkt hebben ...... maar 
laat dat geunificeerd vrouwvolk nu aan 
die Internationale Arbeidsconferentie 
vragen om de erkenning dat de gehuwde 
vrouw en moeder in haar huishouding 
recht heeft op eenzelfde bezoldiging als 
mannen voor beroepsarbeid. 
Is dit nu babelachtig of niet? 
Veronderstel dat moeder-de-vrouw de 
waarde van haar arbeid in het huishou
den hoger aanslaat dan die van man
lief door zijn werkgever wordt ge
taxeerd. 
Dan komt de stakker geld tekort, laat 
staan dat er nog een pijpke tabak zou 
overschieten. 
Te vrezen zou het zijn, dat mannetje
lief bij gemis van zijn pijpke tabak wel 
ietwat chagrijnig werd, met als gevolg 
de huiselijke vrede in gevaar. 
Gelukkig zijn hoge instanties als de In
ternationale Arbeidsconferentie verstan
dig genoeg om "ingrijpende" vraagstuk
ken niet verder op te lossen dan "in 
principe", waarmee ze ver genoeg van 
de toren van Babel verwijderd blijven. 

Juist iets om nu 
in huis te nemen 

De mannen in huis 
kunnen V op dorstige 
dagen soms ve"assen met
de vraag of er niets te drin
ken is. Dan is het een hele 
voldoening voor een huis
vrouw om dadelijk met een 
paar flesjes koel bier voor 
de dag te kunnen komen. 
Ook aan taf el kan juist nu 
een glas bier zo bijzonder 
welkom zijn. 
Denk er dus om straks 
een paar flesjes van De
Groyter mee te nemen. 
De Gruyler heeft heerlijk 
licht en donker bier in han
dige pullen. 
Een pul kost maar 40 cent 
met cassabon. Er • gaan 
twee reuze glazen uil! 
Niet vergelen dus, bier in 
huis Ie nemen.

Plaatselijk Nieuws 
DIPLOMA'S EN GETUIGSCHRIFTEN 
R. K. HUISHOUDSCHOOL, 
DUINENDAAL. 
Diploma 2 j. Prirn. op!. 
Lies v. d. Aker, Sisca v. d. Aker, Mar
tina v. Beljouw, Mar. v. Bragt, Leny v. d. 
Broek, Adriana v. Diessen, Mar. Dobbel
steen, Nelly Dollevoet, Annie v. Eind
hoven, Adriana v. Hal, Tonny v. Heesch, 
Nelly Huyberts, Francien Knoops, Ria 
v. d. Langenberg, Betsy Mandos, Joke
v. d. Meijden, Anneke v. d. Meijden,
Lies v. d. Meyden, Riek v. d. Pas, Bea
Schulpen, Mien -Spierings, Ali Verhey
den, Tinny Verhagen, allen uit Boxtel;
Anneke Bekkers, Adriana v. d. Pol, Riek
Verhagen en Riek v. Boven uit Gemon
de; Bertha Verhagen en Pieta Matheeuw
sen uit Oirschot; Leny v. Aarle, Sjaan
v. Hal, Anneke v. d. Langenberg en Zus
van Mensfoort uit Liempde; Annie v.
Laarhoven uit Best.
Diploma Landbouwhuish. klasse.
Jaan Kapteyns en Dien v. Hout uit St.
Michiels Gestel; Mar. v. Weert en Dien
v. Aarle uit Liempde; Wies v. Mill en
Mar. Geerts uit Gemonde; Pieta v. Erp 

en Riek v. d. Sande uit Boxtel.
Getuigschrift Avondcursus koken.
te jaars: F. de Brouwer, J. de Brouwer,
W. Braken, A. Coppens, Th. v. d. Crom
mert, H. v. Dijk, A. v. Dijk, P. v. d.

Hout, A. v. Lieshout, Th. v. Lieshout, 
W. v. d. Lochten, M. Mandos, P. v.
Oers, J. Quinten, J. v. d. Steen, J. v. 
Uden, Th. v. Zogchel, A. v. d. Linden. 
Getuigschrift Avondltlas Naaien. 
2e jaars: J. C. v. Dooremalen, J. v. Et
ten, W. Geerts, A. de Koning, J. de Ko
ning, A. v. Meurs, M. Valks, C. Witlox, 
M. Witlox, G. Leenen.
Getuigschrift Avondklas Koken.
2e jaars: A. Bogers, M. v. Breugel, J.
Kennis, H. Langen, P. v. d. Pas, C.
Valks, H. Zijlemans.
Getuigsohrift Dagklasse Naaien.
3e jaars: A. v. Esch, C. Pijnenburg,
C. v. d. Sloot, L. Sterke en R. Verhoe
ven uit Boxtel; W. Schoon es uit Esch;
M. Stoof en W. Stoof uit Liempde; A.
v. d. Broek en A. de Laat uit Vught.
GESLAAGD ALS COSTUMièRE 
EN LINGERIE-COUPEUSE. 
Bij de te Breda gehouden examens, 
slaagden voor Costumière de dames: 
Lies v. Abeelen en Marietje v. d. Bigge
laar uit Liempde en Marietje Kapteijns 
uit Oirschot. 
Voor Lingerie-Coupeuse: Cisca v. d. 
Zande uit Esch. 

Zij genoten haar opleiding bij: 
M. J. J. Font Freide-v. Nistelrooy, 

Lerares-Coupeuse, Rechterstraat :20, 
Boxtel. (Adv.) 

MULO-EXAMENS. 
De volgende leerlingen van 
Muloschool voor meisjes "St. 
Duinendaal behaalden dit 
diploma A: 

de R.K. 
Jozef" ·op 
jaar het 

Joke v. Breugel, Nelly Evers, Barbara v. 
Gennip, Annie v. d. Hoogen, Miep v. 
Loon, Jeanne Maas, Ria Molenberg, 
Adrie den Ouden; Annie Rooyakkers, 
Rikie Schlicher, Sientje Schoenmakers, 
Martha Schuurmans, Mien Schijvenaars, 
Rikie Slaghekke, Gerda Timmermans, 
Sisca Valks, Willy v. Weide, Annie v. 
Zogchel. 

-o-
De volgende leerlingen van de R.K. Jon
gensschool voor Mulo, Burgakker 4, 
slaagden voor het examen Mulo-A: 
J. van Asveldt, F. Boley, P. v. d. Boo
men, H. Damen, F. Doms, M. Eltink, A.
van Gennip, P. Groos, H. van Horen, A.
v. d. Horst, F. Janssens, J: v. d. Laak, B.
de Lange, P. v. d. Langenberg, G. v. d.
Schoot, H. Spanjers, B. van Stekelenburg
en B. Verhoeven (allen Boxtel); G. van
Schijndel, Esch; G. Verhoeven, Babbe
rich; T. Vugs en H. Puntman, Oister
wijk.

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag geen spreekuur. 
Donderdag 9 Augustus van 10-12 uur. 

ZITTING SOCIALE COMMISSIE 
Heden, Vrijdag 3 Augustus, zitting van 
de Sociale Commissie op het bureau van 
het Sociaal Charitatief Centrum op de 
Burgakker. 

De verschillende vormen in de muziek 
v. 

Een componist uit zich veelal, in hè
paalde klassiek geworden vormen. On
der muziekvorm verstaat men het ge
raamte van een muziekstuk, dus het aan
duiden in grote lijnen van 't geheel. 
De details van harmonie en contrapunt 
worden door beroepsmusici afzonderlijk 
bestudeerd. 
De meeste amateurs en muziekliefhebbers 
zijn vertrouwd met de voornaamste na
men van de muziekvormen. Om echter 
wat meer op de betekenis in te gaan, is 
enige uiteenzetting nuttig. 
De voornaamste muziekvorm, speciaal 
bedoeld voor instrumentale muziek is de 
SONATE. (Suonare is klinken. Uit 't 
Italiaans). Carl Philip Emanuel Bach is 
de meester van de klassieke Sonate
vorm. 
Vanzelfsprekend heeft de sonatevorm 
een langzame groei doorgemaakt, alvo
rens tot de huidige stabiliteit te komen. 
Op deze erkende vorm zijn echter weer 
vele uitzonderingen, van componisten, 
die zich er niet geheel aan gehouden 
hebben, b.v. de bekende Mondschein 
Sonate van Beethoven. 
De sonate in de betekenis die we er nu 
aan toekennen bestaat uit drie delen. 
a) Het openingsdeel, de ouverture,

meestal opgewekt van karakter (Al
legro).

b) Het langzame deel (Adagia, Andan
te, Largo, e.a.) Dikwijls thema met
variaties.

c) De finale, kenmerkend door leven
digheid en beweging, meestal in Ron
do-vorm, d.w.z. een voortdurende
herhaling van een bepaald motief,
b.v. de finale van de sonate voor
piano in C van Weber, Perpetuum
Mobile genaamd.

Na het eerste deel, of tussen het 2e en 
3e deel worden soms kleine stukjes toe
gevoegd, zoals Nlenuet en Scherzo. 
Het MENUET is een elegante, meer ern
stige dans in 3/4 maat. Het woord komt 
van 't Franse "des pas menus", d.w.z. 
kleine pasjes. Haydn heeft in zijn sym
phonieën voor 't eerst het menuet ge
bruikt. 
Het SCHERZO van 't Italiaans scher
zare wat schertsen betekent. Het scher
zo draagt als karaktereigenschap de vro
lijkheid en is in 2/4 of 3/4 maat ge
schreven. 
Beethoven gebruikte voor 't eerst 't 
scherzo. 
De sonate blijkt dus een opeenvolging 
te zijn van stukken met verschillend ka
rakter, die echter zo geordend zijn, dat 
allen één geheel vormen. 
De sonate kan met één of meerdere in
strumenten gespeeld worden, vandaar de 
benamingen: solo, duo, trio, quartet enz. 
De SYMPHONIE is een sonate voor 
orkest. Vroeger werd zij ook gebruikt als 
inleiding voor 'n opera. 
Men noemde dit de Italiaanse Ouvertu
re, om haar Italiaanse afkomst, n.l. de 

Napelse School met o.a. Alexander 
Scarlatti. 
De symphonie komt het eerst voor in 
een opera van Monteverdi "Orfeo". 
De Franse Ouverture is tegenovergesteld 
opgebouwd aan die van de Italiaanse. 
De Italiaanse heeft de indeling met die 
van 'n sonate gemeen dus: vlug, lang-. 
zaam, vlug. 
De Franse Ouverture: Adagio, Allegro, 
Adagio, dus langzaam vlug, langzaam. 
De Symphonie wordt Concerto genoemd 
wanneer één instrument een overheer
sende rol· speelt. 
CONCERTO GROSSO is een concert 
waarin meerdere instrumenten 'n solo 
partij spelen, b.v. Corelli met 2 violen 
en cello. De Brandenburgse concerten 
van J. S. Bach; Vivaldi en Veracini. De 
gehele groep van solisten in zo'n Con
certo Grosso noemt men concertino. 
De bezetting van het symphonie orkest 
bestond vroeger hoofdzakelijk uit strijk
instrumenten, hoorns en hobo's. 
Berlioz gebruikte 't eerst de harp en de 
Engelse hoorn. 
Bruckner de tuba's. 
Saint-Saëns, 't orgel. 
De CADENZA is een phantasie op mo
tieven van 't concert. Veel componisten 
schrijven zelf de cadenza, maar de solist 
is er niet aan gebonden, hij mag zelf de 

i Muziek beluisteren 1• en beleven. 
�,-..,,_--�� 

cadenza naar eigen initiatief, in har
monie met het werk, spelen. 

Een andere kunstvorm in de muziek is de 
FUGA, afgeleid van Fugare, wat vluch
te betekent. Deze naam ontleedt haar 
bestaan aan het vlucht-idée, dat in de 
Fuga ligt verwerkt. De ene stem vlucht 
voor de andere, die 'n quint hoger invalt 
na beëindiging van de eerste stem. 
Er zijn Fuga's van drie, vier, vijf en zelfs 
meerdere stemmen. 
J. S. Bach is de grootmeester van de 
Fuga en heeft in "das Wohltemperieste 
Klavier, 48 fuga's in alle toonaarden ge
componeerd. 
De SUITE is eigenlijk de voorloopster 
van de sonate. Zij bestaat eveneens uit 
meerdere stukken van verschillend ka
rakter. Hoofdschema vanaf 1650: 
a) De Allemande, een matig vlugge

dans, soortgelijk aan een Prélude,
2/2 of 4/4 maat.

b) De Courante: 'n langzame dans in
6/4 of 3/2 maat.

c) De Saralande: 'n oude Spaanse lang
zame dans in 3/4 maat.

d) De Gigue: oude vlugge dans van En-
gelse oorsprong in 4/4 of 6/8 maat.

Dit schema werd dikwijls aangevuld o.a. 
met Passepied, Bourée en Gavotte. 
De passepied is afkomstig uit Bretagne. 

Voor de Landbouwers 
GRONDONDERZOEK. 
Degenen, die nog gebruik willen maken 
van de gelegenheid tot grondonderzoek, 
kunnen zich te allen tijde opgeven bij 
ondergetekende. 
De monsters worden dan opgestuurd 
naar Geldrop en niet naar Groningen. 
Voor hen, die verleden jaar hun grond 
hebben laten onderzoeken, is het aan
bevelenswaardig het analyse-rapport 
weer eens in te kijken om te zien of er 
soms nog een perceel bij is, dat 'n be
kalking nodig heeft. Want juist nu is 
het de beste tijd om te kalken, terwijl 
bovendien vele velden een bekalking blij
ken nodig te hebben. Deze bekalkihgs
methode is heel eenvoudig: men strooie 
de kalk over de stoppel, waarna men 
deze omploegt. 
Degenen, voor wie het analyse-rapport 
niet voldoende duidelijk is of die dit 
mogelijk verloren hebben, kunnen zich 
vervoegen bij ondergetekende, die gaar
ne alle gewenste inlichtingen hierover 
verschaft. 
SILO-BOUW. 
De aardappel-silo-mal is momenteel in 
Boxtel. Zij, die nog 'n aardappel- of 
groenvoedersilo willen leggen met rijks
subsidie, moeten deze zo spoedig moge
lijk aanvragen. De totale kosten zijn 
f 110,- voor een aardappelsilo en 
f 81,- voor een groenvoedersilo zon
der bodem (met bodem f 92,-). 'Het 
St:!bsidie-bedrag is voor beide silo's 
f 52,50, zodat nog voor eigen rekening 
komt 'n bedrag resp. van f 57,50, 
f 28,50 en f 39,50. Als aan de ge
stelde eisen echter voldaan wordt, zijn 
de ver1'iezen aanmerkelijk •minder en 
komen de onkosten er heel gemakkelijk 
uit. 

C. v. HAPEREN,
Kalksheuvel 1, Boxtel.

RECTIFICATIE 
,,BOXTEL VOORUIT" 
In het vorige week gepubliceerde over
zicht van Boxtel Vooruit's activiteiten 
gedurende al de jaren van haar bestaan, 
werd ook gewag gemaakt van de be
stuursleden, die B. V. in deze periode 
heeft gekend. Hierbij ontbrak echter de 
naam van Notaris P. Mertens, !}ie vanaf 
1936 tot heden zijn beste krachten gaf 
voor deze vereniging. 
Voor betreffende onvolkomenheid bij 
deze onze verontschuldigingen. 
MISSIE THUISFRONT. 
Op het 40-jarig huwelijksfeest van de 
fam. v. d. Heijden-v. Aarle werd f 7,50 
opgehaald voor de Missie van de Witte 
Paters. 
Op de dubbele bruiloft van de familie 
Goossens werd f 17,15 opgehaald voor 
de kapel van Stapelen. 
Op de uitvaart van A. v. Rooij is opge
haald voor de Missie van Broeder v. 
Rooij door Doortje den Dekker f 19,17. 

De Bourrée eveneens uit Frankrijk, als
ook de Gavotte, 'n sierlijke oude dans, 
die ook nu nog graag gedanst wordt. 
De voornaamste componisten van de 
Suites zijn: J. S. Bach, Händel, Corelli, 
Couperin, Rameau, enz. 
CANTATE is een orkestwerk waarin 
koren en solozangers mede optreden, en 
zelfs de dominerende partij vormen. Het 
orkest is dus ondergeschikt en bege
leidend. 
Men heeft wereldlijke en kerkelijke can
taten. In kerkcantaten is Bach de 
meester. 
ORATORIUM. Deze naam komt .van 
oratoria (bidzaal) en dateert van 1551. 
De heilige Philip_pus Nerius bracht in 
zijn kloosterzalen (oratoria genaamd) 
jongen mensen bijeen om hen godsdien• 
stig en sociaal op te voeden. De muziek 
speelde hierbij een voorname rol. 
Het oratorium is uitgegroeid tot een 
muzikaal koorwerk, in de stijl van de 
grote Franse Opera, b.v. .'t prachtige 
werk van Ceasar Frank "Les Béati
tudes" .. Het Weihnachtsoratorium van 
Bach is eveneens zeer bekend. 
OPERA. De opera is een combinatie van 
muziek en toneel en kwam reeds in de 
Griekse tijd voor. 
De opera heeft zich door all� eeuwen 
gehandhaafd. (Monteverdi, Mozart, 
Gluck, Wagner, Weber, Debussy, H. 
Andriessen: enz.) 
't PASSIE-SPEL op muziek gezet is 'n 
Liturgisch drama, gebaseerd op 't Evan
gelisch Lijdensverhaal Onzes Heeren. 
In de Middeleeuwen beperkte het pas
siespel zich tot opvoeringen in de kerk, 
later verplaatste het zich naar buiten, en 
tenslotte kwam 't tot de "planken-uitvoe
ring", waardoor het eerder een werelds 
dan 'n religieus karakter kreeg. Toch is 
't vasthouden aan de Evangelie-tekst nog 
altijd 'n behoud van de Evangelische be
doeling, n.l. de meditatie van Christus' 
lijden. 
De meest bekende passies zijn die van 
Bach (Mattheus, Joannus). 
Deze uitvoeringen worden jaarlijks, juist 
in de passietijd nog geregeld ten gehore 
gebracht. Ook streeft men er naar, uit
voeringen te geven in een daarmee 
overeenstemmende omgeving, b.v. te 
Zaltbommel in een kerkgebouw, onder 
leiding van de Bossche koordirigent 
Frans v. Amelsvoort). 
De ACOUSTIEK van 'n concertzaal is 
het opvangen van 'n muzikaal gebodene, 
door de concertzaal. 
Hier is steeds veel over te doen, immers 
zalen die naar alle berekening uitste· 
kend zouden moéten voldoen, missen 
toch nog dikwijls dátgene, wat zonder 
berekening gevonden wordt in 'n soms 
onaanzienlijke ruimte. 
Men heeft de kern van dit probleem 
nog steeds niet gevonden. 
(De opera-zaal in Parijs is een juweel• 
van acoustiek). 
Een volgende maal hoop ik de concert
instrumenten te_ bespreken. 

THEO POTJES. 
Professeur agrégé du Jury 
International· des Etudes rnusica]es. 
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Actie voor Missie• Thuisfront 
Op 2 Juni 1951 heeft Paus Pius XII een 
nieuwe Zendbrief uitgevaardigd, bestemd 
voor heel de katholieke wereld. Aanlei
ding hiertoe was de 25ste verjaardag van 
het verschijnen van de Missie-Encycliek: 
"Rerum Ecclesiae" van Zijn Voorganger 
Paus Pius XI.

Deze nieuwe zendbrief van de Paus, 
"Evangelfi Praecones" dJ. ,,De herauten 
van het Ev11J1gelie" naar de twee begin
woorden waarmee de brief aanvangt is 
een uiting van grote vreugde over de 
bereikte resultaten en tege)ijk een wek
roep voor de gehele katholieke wereld 
tot een algemene mobilisatie. 

De Paus constateert o.a. 
dat in 1926 er 400 missiegebieden 
waren 
en nu 600; 
dat er in 1926 ongeveer 15 millioen 
katholieken waren in die missiege
bieden 
en nu bijna 28 millioen katholieken; 
dat er toen 14.800 priesters (uit 
eigen volk en buitenlanders) werk
zaam waren 
en nu 26.800 priesters. 

Tegelijkertijd roept de Paus heel de Ka
tholieke wereld op tot een algemene 
mobilisatie van alle krachten nu zovele 
volken en landen onder de invloed van 
duivelse machten tot een revolutionair 
ontwaken komen en onder een invloed-

. sfeer· geraken van het Communisme. 
• Ongeveer een twintigtal van eigen Box
telse_ omgeving zijn werkzaam als "prae
cones Evangelii" als "herauten van de

- Blijde Boodschap".
• Jarenlang kenden wij ons Katholiek

Thuisfront voor onze strijders van de 
Blijde Boodschap. 
De Boxtelse Missie-Na� kwam op 
de schone gedachte om alle Boxtelse 
Missionarissen meer in de aandacht en 
belangstelling te brengen van alle in
gezetenen van Boxtel. Daarom verzoekt 
zij alle families van Boxtel die een mis
sionaris hetzij priester of broeder of 
missiezuster, in de missie werkzaam heb
ben om een foto en adres af te geven 
bij de Secretaresse v. d. Boxtelse Missie
Naaikring Mej. A. v. d. Laar, Molen
straat. Ongetwijfeld is het voor de fa
milie preffiR dat het werk van hun mis
sionaris meer wordt gewaardeerd. 

SPORT-NIEUWS 
INDELING VOETBALcompetitie 
1951 - 1952. 
Dezer dagen heeft het bestuur van de 
K.N.V.B. de indeling bekend gemaakt 
van de derde klassers in de voetbalcom
petitie 1951-1952. Deze indeling luidt 
als volgt: 
3e klasse A: 
Blauw Geel 
Boxtel 
Budel Schoot 
Deurne 
Geldrop 
S.C.B.
Schijndel
St. M.-Gestel
Taxandria
Tèngelre
v.s.v.

w.v.v.z.

3e klasse B. 
Bladella 
Concordia S.V.D. 
Baardwijk 
Dongen 
Gudok 
Heusden 
Korvel 
O.D.C.
O.J.C.
Oss
Reusel Sport
W.S.C.

Zoals men ziet heeft men de plaatselijke 
3e klassers "Boxtel" en O.D.C. geschei
den, waardoor de spannende competitie
derby's jammer genoeg een seizoen lang 
zullen uitblijven. Een voordeel van deze 
scheiding is echter, dat onze plaatselijke 
verenigingen zich beide candidaat kun
nen stellen voor de kampioenstitel, zon
der elkaar daarbij in de we_g te treden. 
Twee kampioenschappen? Aan onze 
Boxtelse voetballers de taak deze geop
perde mogelijkheid waar te maken. 

K.S.V. ,,BOXTEL". 
Om de St. Maartenstoren. 
Voor de eerste keer zullen ook de 
roodwitters a.s. Zondag hun candidatuur 
stellen in het St. Maartentoumooi, dat 
jaarHjks te Zaltbommel wordt gehouden. 
Ofschoon de deelname aan dit toumooi 
hoofdzakelijk wordt gezien als een goe
de oefening voor de nieuwe competitie, 
zal het "Boxtel" ook niet aan ijver ont
breken als het gaat om het in de wacht 
slepen van de uitgeloofde wisselprijs, de 
St. Maartenstoren. 
Sportliefhebbers willen we bij eventuele 
voorspellingen de helpende hand bieden 
door hun het programma van deze wed
strijden-serie te geven: 
Zondag 5 Augustus: 
A. 11.30 uur Zaltbommel-Boxtel
B. 13.00 uur L.S.V.-S.E.T.
C. 14.30 uur Leerdam- Zw. V.F.C.
D. 16.00 uur Fortitudo-W.S.C.
Zondag 12 Augustus:
14.30 Winnaar A-Winnaar B
16.00 Winnaar C-Winnaar D
Zondag 19 Augustus:
15.00 uur Finale.
(De St. Maartenstoren is momenteel in
het bezit van L.S.V.)

O.D.C.·Junioren.

Zaterdag a.s. is O.D.C. 8 te gast in 
Huize Assisië te Udenhout, waar een 
oefenwedstrijd wordt gespeeld. 

Voor de spelers die op 19 Augustus zul
len deelnemen aan het grote Jeugdtour
nooi van B.V.V., ter gelegenheid van de 
opening van het Bossche stadion, zullen 
eveneens enige oefenwedstrijden worden 
vastgesteld. 

-o-

Vrijwel alle junioren hebben reeds een 
pasfoto ingeleverd. Eventuele nieuwe 
leden moeten bij hun opgave tegelijk een 
pasfoto inleveren. 

KAJOTTERS-ORiëNTERINGSRIT. 
Interessant parcours. 

Morgen, Zaterdag 4 Augustus, organi
seren de Boxtelse Kajotters hun eerste 
oriënteringsrit. Er is een interessant par
cours uitgestippeld, zodat de deelnemers 
van een prettige fietstocht verzekerd 
zijn. Er zal om 2 uur vanaf De Kajuit 
(naast De Ark) gestart worden en de
genen, die aan deze rit deelnemen wor
den vriendelijk verzocht tijdig aanwezig 
te zijn. Ten overvloede zij nog mede
gedeeld, dat ook mannelijke en vrouwe
lijke personen, buiten de K.A.J. en 
V.K.A.]., kunnen deelnemen.

Er bestaat nog gelegenheid zich op te 
geven bij de volgende personen: 

J Siemerink, Fellenoord 4 en J. v. Gef
fen, Maastrichtsestraat 22. Voor de 
overige bijzonderheden verwijzen we 
naar een advertentie in dit blad. 

HANDBOOGSPORT. 
Zondag j.l. hield district V van de Ned. 
Bond van Handboogschutterijen twee 
districtsconcoursen in Herpt en Haar
steeg. 
L'Union uit Boxtel behaalde in de hoog
ste klasse in Herpt de derde Corpsprijs 
met 143 punten. In Haarsteeg verwierf 
men de eerste prijs met 161 punten in 
7 pijlen. 
H. de Koning schoot het erekruis met
35 punten in 7 pijlen, terwijl hij zowel
in Herpt als in Haarsteeg ook de eerste
personele prijs schoot, met resp. 26 en
25 punten in 5 pijlen.
Bovendien schoot l'Union's drietal in de 
wedstrijd voor drietallen, eveneens de 
eerste prijs met 60 punten in 5 pijlen. 
Een fortuinlijke Zondag dus voor 
l'Union. 

SUCCESSEN IN DE VIERDAAGSE. 

De Boxtelse jongelui B. Verhoeven, A. 
v. Vugt, J. v. d. Velden, J. van Heek en
J. v. d. Linden, die vorige week in de
Nijmeegse vierdaagse zijn gestart, heb
ben deze (over pl.m. 160 km) ook uit
gelopen en daarmee enkele mooie on
derscheidingen verworven.
Terwijl B. Verhoeven en A. v. Vugt een 
bronzen medaille kregen, ontvingen J. 
v. d. Velden, J. v. Heek en J. v. d. Lin
den ieder een kroontje omdat dit drie
tal de vierdaagse al tweemaal heeft ge
lopen .
Moge deze successen een aanmoediging 
betekenen voor degenen, die ook inte
resse hebben voor de gezonde wandel
sport doch deze tot nog toe niet be
oef enden! 

B ij ons vertrek naar Zuid- Te koop: een partij goed ge
Afrika roepen. wij familie, wonnen knolgroenzaden, half

vrienden en kennissen, Bra- lange. Huize de la Salie. 

GEVESTIGD 

J. W. DE PONT 
VACANTIE 

• 

Bekendmaking!! ♦ 

bants Toneel, Directie en Per- ---
soneel Hebox een hartelijk Een toom beste biggen te 
,,tot weerziens" toe. koop bij Wed. Ph. v. d. Boer, 

W. A. v. d. Langenberg . Liempde, Vendelstraat E 13.

TANDARTS 
KERKSTRAAT 3a 

Iedere dag spreekuur van 
9-11 uur v.m.H. M. A. v. d. Langenberg- IJzeren tuintafel te koop ge-Beppie Clabaux vraagd. Aanbieding Molen-m.s. ,,Jagersfontein". straat 19_ Voor soliede nieuwe en ge- ---------�

bruikte meubelen, Meubelhuis Te koop: plukappels à 20 cent 
"De Beurs", Markt 22. per kg. Jan van Dijk, Koppel 

BIJ-VERDIENSTE 

H.H. LANDBOUWERS. Voor 
herfst en stoppeluitzaai uit 
voorraad: Knolzaad halflange 
blauwkop, Jobé en ronde 
en alle soorten gras en klaver
:zaden. Zaadhandel P. P. van 
Zogchel, Boxtel. 

Kippen en jonge , hanen te 
koop gevraagd tegen de hoog
ste prijzen. Worden thuis af
gehaald. Op te geven bij 
Meulengraaf, ,,Bestsche Har
rier'', Best, Tel. 289 of bij 
Van de Ven, Kromstraat 75, 
Tel. 436, Valkenswaard. 

Net Meisje zag zich gaarne 
geplaatst op kantoor of win
kel. Enige jaren • Mulo. Diplo
ma Typiste. 0Qk enigszins be
kend met naaien. Voor hele of 
halve dagen. Brieven onder 
no. 26, Molenstraat 19. 

Belangrijke Verkoping 
van Landbouwinspan 

en Inboedel te Liempde 

Notaris P. Mertens 
te Boxtel en 

J. P. J. v. d. Avort 
te Oirschot 

:zullen op DINSDAG 7 
Augustus 1951 des voormid
dags om 10 uur precies en zo 
nodig op WOENSDAG 8 
Augustus 1951 op dezelfde 
tijd, op de boerderij van de 
Fam. Kuppens, Loe-eind D 7 
te Liempde, à contant, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
De gehele landbouwinventaris, 
hooi, 3 melkkoeien, 2 drach
tige vaarzen, 7 pinken, 1 kalf, 
1 paard, 1 varken; 2 jonge 
geiten en ongeveer 60' kippen, 
benevens een belangrijke huis
houdelijke inboedel, alles bre
der bij biljetten omschreven. 
Bezichtiging op de dag van 
verkoop vanaf 9 uur 

In Pacht aangeboden 
om terstond te worden aan
vaard, de Boerderij van de 
Fam. Kuppens, Loe-eind D7 te 
Liempde. 
Gegadigden uit de Gemeente 
Liempde genieten de voorkeur. 
Te bevragen bij de Notarissen 
P. Mertens te Boxtel en J. P. J.
v. d. Avort te Oirschot, uiter-
lijk 10 Augustus 1951.

15, Boxtel. 

Nette Werkster gevraagd voor 
Maandag- of Dinsdagmiddag 
en Vrijdag. Bevragen Molen
straat 19. 
Vishengel ( 4 delen) en schep
net te koop. Huub v. d. Rijt, 
Pr. Hendrikstraat 16. 

Gevraagd: Net Meisje, hulp 
van werkster aanwezig. Fa. 
Spierings, Breukelsestraat 88. 

Te koop: handwasmachine 
met z.g.a.n. stalen wringer. Te 
bevragen, Molenstraat 19. 

20 jonge hennen te koop, 
tegen de leg, en een in goede 
staat zijnde keukengeyser, 
Breukelsestraat 3t. 

Volks• en Lev. Verzekering 
Mlj. vraagt voor Boxtel e.o. 

een Agent 
Blj geschiktheid kleine por• 
tefeuille aanwezig. Eventueel 
opleiding tot Beroeps,Agent. 
Brieven onder No. 20, bur. 
van dit b lad. 

C. ESHUIS

Leenhoflaan 6 

BOXT EL 

ALLE VERZEKERINGEN 

,.;.. u. pijnlijke toeten 
NAAR 

Wut u wel.... Jo v. 6rinsven-v. Summeren 
Adverteren in ons blad 

is de beste reclame. 

MARKT 15 

Medlscb Gedlpl. Voetverzorgster 
Ook aan hula te entbieden 

Voor terstond gevraagd 

NETTE WINKELJUFFROUW 
in bezit van MULO.diploma. 

Foto,atelier en Fotohandel v. ELTEN 
STATIONSTRAAT 9 BOXTEL 

Gevraagd enige nette meisjes 
voor alle werkzaamheden op ona Lederwaren• 
Atelier, tevena opleiding voor fljn stikwerk. 
Schriftelljk aanmelden blj 

Leder- en Lederwarenfabriek A. J. M.,. Elk 
BURGAKKER 16b BOXTEL 

K.A.J.-Oriënteringsrit 
OP ZATERDAG 4 AUGUSTUS 

}(,- Vertrek vanaf Kajuit om 2 uur n.m. 

}(,- Inschrijfgeld f 0,50. 

(Leden van K.A.J. en V.K.A.J. f 0,30.) 

Inlichtingen en opgave : 

J. v. Geffen, Maastrichtsestr. 22
J. Siemerink, Fellenoord 4

Koopt Uw roestvrij MAGNEET rijwiel 

bij van BOXTEL 
Keuze uit diverse modellen en 10 verschillende kleuren. 

Prijzen vanaf f. 12 7 JO

Wij hebben voor elke beurs een passende betalings regeling. 

A.s. MAANDAG 6 Aug., zullen

alle slagerijen in Boxtel 

wegens vacantie gesloten zijn 
Tijdens de Kermisdagen na 2 uur 

gesloten. 

WASECHTE 

SPREIEN 
PRACHTI,GE DESSINS EN KLEUREN 

2 PERSOONS 

VANAF 29,75 

LITS:JUMEAUX 

--�---:,,-�:�-- - .VANAF-41,0-0, 

VOOR IEÎS APARTS NAAR ... 

. . '\¼ J-J.· �
WONINGINRICHTING• RECHTERSTRAAT 22 

MOEILIJKHEDEN?! 
Vlot, deskundig en met succes worden door mij al Uw 
Correspondentie, Verzoek- en Bezwaarschriften, Aangifte 
belasting, Sollidtaties, Achterstallige vorderingen, Circulaires 
�nz. enz. behandeld. - Even Uw adres en ik bezoek U, 
zonder verplichting, aan huis. 

C. A. PAIJMANS
KERKSTRAA T 10 OISTERWIJK 

Gemeentewaterleidingbedrijf Boxtel 

DE VERENIGDE MELKHANDEL, 
BEZORGERS EN SLIJTERS VAN 

BOXTEL EN LIEMPDE 

hebben besloten vanaf M a a n d a g  
6 Augustus alleen melk en zuivel
producten à contant, doch uiterlijk 
op correcte wekelijkse betaling te 
leveren, en a f d o e n i n g van het 
achterstallige op korte termijn te 
verlangen. 

Betaalt uw melkleveranciers om niet van 
levering uitgesloten te worden. 

DE VERENIGDE MÈLKBEZORGERS. 

VOOR TABAKSPIJPEN 

111�-�den � 
·, Vanaf heden Nieuwe Haring In Yzuur'

en

Ba kbok king vers en gebakken

---Il(,"-�· VOS Statlonatraat 44, Tel. 527 

ZIET ONZE ETALAGES 

van Hout
Ververgaard 

MOLENSTRAAT HOEK STATIONSTRAAT, BOXTEL 
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En· 'nu .. � .. tot besluit van onze Zomeropruiming: 

. DRASTISCH VERLAAGDE PRIJZEN 
van coupons Japonstoffen 

, 4 meter gebl. vistra voor f 4,90 
4 meter gebl. zijden linnen f 6,90 
4 meter satijn pompadour voor f 7,90 
4 meter crèpe, noppé voor f 8, 90 
4 meter gebl. yersey voor f 9,90 

SLECHTS 3 DAGEN 
VRIJDAG 3 AUGUSTUS 
ZATERDAG 4 AUGUSTUS 

. MAANDAG 6 AUGUSTUS 

kunt U van bovenstaande aanbiedingen profiteren! 

'T IS WEER ,,IN DEN OOIEVAAR" 

Koopt Uw nieuwe Philips Droogscheerapparaat 

"PHILISHA VE" - Ivoor bij
,,VAN BOXTEL" 

Wij nemen deel aan de grote "Philishave" -

inruilcampagne. 

Van Boxtel N.V. Radiodienst & Handelmij.

Clarissenstraat 3, Boxtel 

BRILLEN Spaar Uw ogen

Koopt Uw bril bij een Vako p ticiën 

F. Pe van Langen
Stationstraat 62, Tel. 584 

Erkend ziekenfonds,levcrancicr voor alle ziekenfondsen. 

Ziet onze etalage met de nieuwste brilmonturen. 

Telefoon 479 

Prijsverlaging f 
Inmaakglazen• 
Oud model met platte ring: 

1 Ltr. flessen f 0,43 
1 ½ Ltr. flessen f 0,50 
2 Ltr. flessen f 0,5 7
met ring en ga rantie 1 

W. Rovers
DORP A 12, LIEMPDE 

J<eunis fiempde, In 't Anker 

(j;dd op Uw wastaf,d,! ! 
Profiteer van deze gelegenheid. 

Ook wij doen mee aan de 

PHILISHAYE-INRUILCAMPAGNE 
VRAAGT VRIJBLIJVENDE INLICHTINGEN. 

Het adres met: �uime 
keuze lampekappen, kro
nen, straaltkachels, strijk
ijzers, enz. enz., alsmede 
radio's, wasmachines en 
stofzuigsrs met gemakke
lijke betalingscondities. 

Electro Techn, Bureau 

A. ADELAARS.
Breukelsestraat 4 - BOXTEL 

Ook reparaties worden vakkundig �itgevoerd. 

MARKT BIJ 

Klein maar Dapper 
Een week sensatieprijzen 

Dameshemden vanaf f 1,45 
Directoires, het beste, vanaf f 1,45 
Kinderdirectoires en hemdjes aan zeer lage prijzen 
Korte onderbroeken vanaf f 1,50 
Lange onderbroeken vanaf f 4,85 voor f 2,95 
Overhemden van f 8,95 voor f 5,85 

Nog honderden koopjes meer 

Zie etalage Zie etalage 

Rechterstraat 87 
'n Prima Borrel 

Schouder, en. 
Achterham 40 et 100 gr. '-------------------

' n Heerlijk Glas Bier Nog volop Als het gaat over Zaden of Bloemen 

1/kt otoliii maüe.4 f Boterhamworst in blik 
__ 

S_te_e_d"
s 
.... 

h_o_o_rt_ g_e_ d_a_n_v _. z_o _g _ch_ e_l _n_o_ e_m_ e _n

__. Dan naar Café v. KAAT HOVEN C. de Jong•van Kempen ----------------
____ Ex_p_i. _J_. _v_. _d ._A_ a_-_v._id_._e_ o _og_a_a _r d ____ v. Hornstraat 12

GOEDKOPER LEVEN IN DEZE DURE TIJD/ 

ALBERT HEIJN UW KRUIDENIER 

Dan betaalt U de allerlaagste prijzen voor Uw 
levensmiddelen met volledige garantie voor 
de allerbeste kwaliteit en het juiste gewicht. 

Neemt een maand de proef. Koopt één maand 
AL Uw kruidenierswaren bij Albert Heijn. Niet 
alleen dat U de beste kwaliteit ontvangt, U zult 
versteld staan van de vele voordelen welke 
AlbertHeijn U biedt. Voordelen, welke "direct en 
sprekend'" in Uw huishoudgeld tot uiting komen. 

MACARONI 
Elleboog 250 gram 2 2 et 

CINDERELLA 
ZwareChoc.Repen 3 voor 49 et 

PUDDING 
Groot pak van 100 gram 18ct 

FRISSE DRUPS 
Diverse soorten 150 gram 2 5 et 

KRENTEN 
Extra voordelig 100 gram 17 et 

FRUITDRUPS 
Om mee te nemen 3 rol 2 5 et 

SINAASAPPELSAP 
Uit zonnig Florida per blik 5 5 et 

LIMONADE-SIROOP 
Per fles 130-110- 89 et 

HEERLIJKE JAMS 
Nieuweoogstp.pot70-54- 45 et 

BISCUITS 
Vers en croquant 200 gram 2 9 et 

APPELSTROOP 
Zeer goedkoop p. beker v.a. 3 9 et 

SPECULAAS 
Heerlijk gekruid 250 gram 4 9 et 

APPELMOES 
Van Goudreinetten per blik 7 5 et 

ZAANSE KOEKEN 
M. Cinderellaplaatje per bus 5 5 et 

LEVERPASTEI 
Extra voordelig per blikje 3 7 et 

ZOUTE BOLLETJES 
Een Specialité per bus 8 5 et 

ZALM 
Per 1/i blik 280 et per½ br.160 et 

ONTBIJTKOEK 
Grote, fijne koek per stuk 4 5 et 

Nu geldt meer dan ooit voor Uw dure geld:

Spaart de fraaie plaatjes vo or Albert Heijn's CindereJla album

Vulpenreparatie. 
Door het volgen van een speciale vakcursus zijn wij 
in staat Uw defecte VULPEN op deskundige wijze te 
repareren. • Vanaf Maandag 6 Augustus a .s. kunt 
U Uw VULPEN in reparatie geven. 

5 

,a B 
Hebt U onze merkvulpen 

. p "LUXOR" met het gr ote 
inktreservoir reeds gezien? 
Komt U ze eens vrijblijvend 
bezichtigen en laat U deskundig 
voorlichten, 

KANTOORBOEKHANDEL 

. KANTOORDRUK- EN 

COPIEERINRICHTING 
Bar oniestraat 87, Tel. 530 

Enorme Koopjes 
als laatste restant 

Haarvelours Karpet 
200 x 275 cm slechts 

Wilton Karpetje 
120 x 180 cm slechts 

Stoelbekle ding 
zuiver wol per meter 

Wol Bouclé Loper 
70 cm breed per meter 

Moquette Matjes 
flinke maat slechts 

TI� 
u ·u· QOXTEL

68,90 

38,90 

9,98 

4,98 

7,98 

WONINGINRICHTING - Rechterstraat 22 

'maaltnuceeds, Uw.Aeau 
HORLOGES 

KLOKKEN 

GERO-ARTI KELEN 

SIERADEN 

'n Enorme sortering 

ziet U in onze etalagu. 

* 
Uw Kermisspaarpot is dan goed besteed 

en U hebt er jaren plezier van. 

JUWELIER - HORLOGER 

Boxtel. Kruisstraat 10 Tel. 444 

• Wij re3erveren gaarne het door U

gekozene tot Kermi3. 

Bij DE SPAR 

spaart U op elke 

gulden aan boodschappen 

een dubbeltje 1 

APPELMOES 
met Spar-waarborgmerk 

Uit de fijnste goudreinetten. 

Voor gebruik gereed. 80 et 
16 Sparzegels - lOUfo Voordeel 

Ook dit 

KOEKJE en SNOEPJE 

voor U ! 

·-.};\.· .i:: .1 

� 
Eti natuurlijk JO % 

B
ij elke gulden arti

kelen die U dage
lijks nodig heelt, 20 
Sparzegels. Dat krijgt 
U bij De Spar en dat 
betekent 100/o voordeel! 

VANILLE SPRITS 
per 100 gr. ---·••30 et 

PEPERMUNT 
p. flinke rol••••·• 17 et 

voordeel in Sparzegels ! 

DE SPAR� 
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Hoeveel Littekens heeft U? 

Natuurlijk heeft U één bijna wel 
zeker: meerdere littekens (lijktekens). 
Het één is waarschijnlijk een herinne
ring aan het verkeersongeval - het án
der van een bedrijfs- of misschien huise
lijk ongeluk. \Xlanneer we met een loupe 
ons lichaam eens zouden kunnen afzoe
ken, <lan staat vrij vast dat we - in vele 
gevallen - tot een ongelofelijke becij
fering zouden komen. 
De meeste verwondingen werden zeer 
waarschijnlijk behoorlijk gedesinfecteerd, 
er werd een verbandje gebruikt of ...... 
er werd een pleister geplakt. 
Zouden we de hoeveelheid verbandma
teriaal -voor ons zien, het aantal pleisters 
nog kunnen tellen, dan zouden we, het 
materiaal in geld omzettende, moeten 
spreken van een vrij aanzienlijk bedrag 
hetwelk tot op de dag van vandaag voor 
ons lichaam gebruikt werd. 
We zouden ons dan ook moeten reali
seren dat die zorg resultaten heeft ge
had, daar het bij een litteken en niet bij 
langdurige of levenslange invaliditeit is 
gebleven. Naast de pleister of het ver
bandje kreeg U wellicht eens een zorg
vuldig vervoer, welke combinatie er toe 
heeft bijgedragen dat U - net op het 

• nippertje - het leven heeft behouden.
En nu we toch aan het philosopheren
zijn kan het geen kwaad terug te den
ken aan die ogenblikken... Van wie
kreeg U de pleister en/of verbandje? In
zeer vele gevallen was het een Voor
post(e) van de Dokter die U op deskun
dige wijze hielp.
U krijgt nu op 5 Augustus a.s. wéér een
pleister. Niet dat wij voorspellen dat U
op die datum gewond zult raken. Neen,
het is· een symbolische pleister, aange
boden door <le Katholieke Nationale
Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken,
tijdens het uitgaan van de H.H. Missen.
5 Augustus is het E.H.B.O. Zondag .. En
van deze "symbolische" plei�ter snapt U
natuurlijk, na het lezen van deze rege
len, de bedoeling. Het is min of meer
een kleine herinnering aan de littekens
die U heeft. De pleister - het ver
bandje, misschien de grote zorg voor Uw 
bestaan, werd U gratis door eenvoudige
mensen, geheel in de geest van het H.
Evangelie van de Barmhartige Samari
taan, gegeven.
En die pleister van 5 Augustus is econo
misch. Hij is door U-zelf niet alleen te
gebruiken, maar vast staat, dat, wanneer
U die pleister koopt (feitelijk een kleine
schuld gaat vereffenen ... ) U er bij Uw
medemensen zélf een pleister op zult

doen, daar deze actie er op ingesteld is 
het Eerste-Hulpwerk voor onze Katho
lieke bevolkingsgroep zeer sterk uit te 
breiden. 

Actie voor ,,Agnes-Paviljoen'' 
Honderden kinderen rekenen 
op Uw steun 1 
Zoals U wellicht bekend is, heeft het 
,,Mgr. Mutsaersoord" te Venlo, herstel
lingsoord voor het R.K Spoor- en Tram
wegpersoneel en aanverwante vervoers
bedrijven, veel schade geleden tijdens 
de bezetting. 
Dank zij de grote offers, die de leden 
van het "Mgr. Mutsaersoord" zich ge
troost hebben en mede door de steun 
van vele particulieren, was het echter 
mogelijk in de voorbije jaren het hoofd
gebouw weer op te trekken. 
Thans drukt het bestuur echter nog een 
zware zorg, n.l. om in Augustus 1952 
bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van genoemde Herstellingsoordvereni
ging ook het kinderhuis herbouwd te 
hebben. 
Alle pogingen worden thans in het werk 
gesteld om dit gestelde doel te kunnen 
verwezenlijken en zodoende de honder
den wachtende kinderen volgend jaar te 
kunnen helpen. 
Aangezien de herbouw van dit kinder
huis een som van f 350.000,- vraagt -
een bedrag dat onmogelijk door het 
R.K. Vervoerspersoneel alleen kan wor
den bijeengebracht - wordt in de ko
mende weken op geheel Katholiek Ne
derland een beroep gedaan om door een 
gift-naar-vermogen een bijdrage te leve
ren in het herstel van een groot aantal 
zieke en verzwakte kinderen. 
In Boxtel zal a.s. Zondag 5 Augustus 
gecollecteerd worden aan de H. Hart
kerk en aan Wijkkapel "De Burcht". 
Op Zondag 12 Augustus zal een zelfde 
collecte gehouden worden aan de St. Pe
truskerk. 
Moge Boxtel zich op deze dagen van 
zijn meest liefdadige zijde laten zien, zo
dat men met een goed streven weer een 
stap dichter bij de verwezenlijking is ge
komen. 

Kamer van Koophandel 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN. 
W. v. Rooy, Bosscheweg 52 (Rijwiel
handel.
Garage Spierings, Pr. Bernhardstraat 2,
(Garagebedrijf).
C. W. v. Schaayk, v. Salmstraat 3a,
(Machinerie).

Burgerlijke Stand 
der Gemeente Boxtel 

van 24 tot en met 30 Juli 1951. 

GEBOREN: Sonja M. dochter van J. 
Jonkman en H. P. Lemon, Stationstraat 
47; Johanna E. M. dochter van J. J. Fr. 
Teulings en E. C. A. van de Pas, van 
Ranststraat 11 - Cornelis F. A. E. M. 
zoon van M. J. Laureijs en J. Fr. M. 
Verspaandonk, Rechterstraat 7 - Maria 
A. W. dochter van M. A. de Koning en 
A. M. A. van Kerkoerle, Stationstraat 42
Johanna A. P. M. dochter van P. J. van
der Steen en A. C. Bekkers, van Huge
pothstraat 10 - Maria J. H. dochter van
G. M. de Brouwer en P. M. van Eijnd
hoven, van Leeuwenstraat 19 - Ger
main H. J. M. zoon van A. P. de Windt

, en C. A. Bolk, Zandvliet 42. 

GEHUWD: Leonardus van Geffen en 
Anna M. N. E. Pastoor - Johannes C. 
P. Versantvoort en Adriana Fr. J. van
de Langenberg; Martinus G. M. van

Amelsvoort en Anna M. van der Meij
den - Leonardus J. Robben en Johan
na A. van den Bogaard. 

OVERLEDEN: Jan J. Hermans, oud 85 
jaren, Duinendaal 12; Adrianus van 
Rooij, oud 74 jaren, Kalksheuvel 5. 

Fatima-kapel 

Verantwoording binnengekomen giften: 

Vorig saldo 
Van 'n jongeman 

zijn wekelijks kwartje 
Van 'n jongeman, 

Maria weet wel waarvoor 

f 510,05 

0,25 

0,50 
Van 'n moeder voor voorspoe

geboorte van 't eerste kindje " 
Offerbusje 

1,-
1,04 

" 12,67 Wekelijkse bijdrage v. buurt 

Totaal f 525,51 

Avonturen van BIM 

Bim en Bam hebben een lied gemaakt, 
een heus muziekstuk. Ze hebben er lang 
op gewerkt, maar het is dan ook iets 
prachtigs geworden, vinden ze. Als het 
nu bovendien nog uitgevoerd kan wor
den, zullen ze helemaal tevreden zijn. Op 
zekere morgen gaan ze de dieren af om 
aan hen te vragen of zij 's avonds wil
len helpen het te zingen en te spelen. 
De dieren zijn stuk voor stuk opgeto-

gen over het plan en beloven 's avonds 
op tijd aanwezig te zijn. Met spanning 
wachten ze op het concert, dat de eer
ste muziekuitvoering in de dierenwereld 
zal zijn ... Bij zonsondergang zijn ze al
lemaal bijeen, zodat het feest kan begin
nen. De jaguar slaat de trom op de 
maag van het nijlpaard en de olifant 
blaast de trompet, terwijl Bam op 

• de knopjes drukt. De aap slaat de klei-

Parochie-Agenda 
12de Zondag na Pinksteren, 
5 Augustus 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUSi 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 voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der Parochie; z.a. 
gel. H. Mis voor Francis Mombers; kw. 
voor 8 gel. jrgt. voor Wilhelmus v. d. 
Meyden; z.a. gel. H. Mis voor een bi
zondere intentie; de H. Mis van 9 uur 
voor Lambertus Cuyten v.w. R.K Kle
ding- en Textielbond "St. Lambertus"; 
z.a. gel. H. Mis voor Maria van Hal;
half 11 de Hoogmis gez. H. Mis voor
de familie Fons v. d. Eerden-Bussing.
Na de Hoogmis wordt de H. Bloeddoek
ter verering uitgesteld in de Kapel van
het H. Bloed.
Na iedere H. Mis gelegenheid voor de

en BAM 

ne trom (de concerttrom) op de buik 
van de schildpad en de ooievaars en de 
pelikanen vormen het koor. Bim dirigeert 
koor en orkest en het klinkt geweldig! 
Als ze tegen middernacht ophouden, 
spreken ze af om een week lang elke 
avond opnieuw een uitvoering te geven 
ten bate van de noodlijdende dieren (die 
er veel zijn!). 

,A') 
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Propagàndisten om het blaadje "Ave 
Maria" af te halen in de Sacristie:. 
In alle HH. Missen zal de 2e schaalcol
lecte zijn voor de bizondere noden van 
het Nederlands Episcopaat, welke schaal 
bizonder in de milddadigheid wordt aan
bevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje. 

* * *

Families die een missionaris, hetzij pries
ter, broeder of zuster, werkzaam hebben 
in een of ander missiegebied worden 
verzocht om het adres en een foto af 
te geven bij de Secretaresse v. d. Box
telse Missienaaikring Mej. A. v. d. Laar, 
Molenstraat 92, in verband met een 
Missie-Thuisfrontactie. 

* * *

MAANDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Hendricus v. d. Meerendonk; z.a. 
gel. H. Mis voor Hendricus v. d. Mee
rendonk v.w. de Broederschap van de 
H. Pastoor v. Ars; half 8 gel. mndst.
voor Wilhelmina van Schijndel-v. Rave
steyn; z.a. gel. H. Mis voor Johannes 
Strik v.w. de St. Elisabeth-ver.; half 9 
gez. mndst. voor Elisabeth Leenders-v. 
Kasteren. 
DINSDAG: k�art voor 7 gez. jrgt. voor
Cornelis Michaël v. d. Meyden; z. a. 
gel. mndst. voor Jacobus de Pijper; half 
8 gel. H. Mis voor de Familie Tits; z.a. 
gel. mndst. voor Wilhelmina Schellekens
v. d. Ven; half 9 gez. H. Mis voor een 
bizondere intentie. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Hendricus v. d. Meerendonk
v.w. een vriend; half 8 gel. H. Mis voor
Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven; z.a. 
gel. H. Mis voor Elisabeth Leenders-v. 
Kasteren v.w. de Br. van 0. L. Vr. in 
het Zand; half 9 gez. mndst. voor Em
bertus Crols. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Johanna Timmermans-Scl1ellekens; 
half 8 gel. H. Mis uit dankbaarheid; 
z.a. gel. jrgt. voor Antonetta v. Dongen
Goyaerts; half 9 gez. mndst. voor Pe
trus v. d. Velden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Hendrina v. d. Loo-van Oorschot; 
half 8 gel. mndst. voor Dina v. d. Brand
de Bever; z.a. gel. H. Mis voor Joannes 
Strik v.w. de Br. St. Willibrord; half 9 
gel. H. Mis voor Joannes Joseph Her
mans v.w. de Br. van het H. Bloed. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Johannes Jac. v. Kempen; z.a. gel. 
H. Mis voor Hendrika v. Laarhoven;
half 8 gel. mndst. voor Petrus v. d. Vel
den; z.a. gel. H. Mis voor Jan v. Liempt; 
half 9 gel. mndst. voor Theresia Johan
na Heerius-Strijbosch. 
Zaterdaf gelegenheid .om te biechten
van hal 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 

Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Henricus Richard 
Hamers geb. en won. te Nijmegen (H. 
Aug.) en Maria Johanna Cornelia Ca
tharina van der Eerden geb. en won. in 
deze parochie; Antonius Ligtenberg geb. 
en won. in deze parochie en Cornelia 
Strijbosch geb. en won. par. H. Hart; 
Johannes Wilhelmus van Gestel, geb. en 
won. te Oisterwijk en Maria Elisabeth 
van Hamond, geb. en won. in deze par., 
waarvan heden de 1 e afkondiging ge-
schiedt. 
Franciscus Petrus Leermakers geb. en 
won. te Boxtel (H. Hart) en Florantia 
Antonia Maria Hurks geb. en won. in 
deze parochie; Albert Adriaan Hof
manns geb. èn won. te Boxtel (H. Hart) 
en Wilhelmina Hendrina Pastoor geb. 
en won. in deze parochie, waarvan he
den de 2de afkondiging geschiedt. 
Josephus Cornelis van Kessel geb. en 
won. in deze parochie en Josephina Eli
sabeth Louise Papavoine geb. en won. 
te 's-Hertogenbosch (St. Jacob); Johan
nes Antonius Verstijnen geb. te Haaren 
en won. te Asten en Johanna Maria 
Wassenberg geb. en won. in deze par., 
waarvan heden de 3de afkondiging ge
schiedt. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Vandaag gaat de eerste schaal "de 
stuivers-schaal" voor de kerk de 
tweede gaat voor de Bijzondere Noden. 
De hoogmis is vandaag met Volkszang. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro
zenhoedje voor onze parochianen in het 
buitenland en voor het behoud van de 
vrede. 
Op de eerste Zondag der maand wordt 
nog eens bijzonder aanbevolen de col
lecte voor de H. Hart-Stichting, welke 
elke Zondag voor en na de Diensten 
gehouden wordt aan de kerkdeur, ten 
bate van onze arme medemensen. 
Maandag - feestdag van de Gedaante
verandering van 0. H. J. Christus op de 
berg Thabor. 
Donderdag - feestdag van de H. Joan
nes Vianney de Pastoor van Ars. 
VRIJDAG - feestdag van de H. Lau-
rentius. 
Het DOOPUUR is elke middag van half 
drie tot drie uur. - BIECHTUREN des 
Zaterdags na de middag van 3 tot 4 uur 
en van 6 tot 8 uur. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
overleden Moeder; 7 uur 1. d. tot bijzon
dere intentie; 8 uur 1. d. voor overleden 
Vader; kwart over 9 1. d. voor Antonius 
Mandos v. w. Broederschap van St. Wil
librord; half 11 Hoogmis voor Lamber
tus Cuijten v.w. de retraitepenning. 
In de Wijk-Kapel de Burcht: kwart over 
7 1. d. voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn der parochianen; half·9 I. d. voor 
een overledene; kwart voor 10 1. d. tot 
bijzondere intentie. 
MAANDAG: 7 uur I.m. voor Johanna 
Vriens-v. Handel; kwart voor 8 l.j. voor 

Maria v. Liempd-v. d. Sande; zijaltaar 
Ld. voor Petronella v. d. Bogaard, par. 
St. Petrus overleden; half 9 l.d. voor 
Jan Merkx te Berlicum overleden. 
DINSDAG: 7 uur l.d. tot genezing van 
een zieke Moeder; zijaltaar Ld. voor Pe
trus Voets en Francyna Karssemakers; 
kwart voor 8 Ld. voor Maria Kurvers-v. 
Nistelrooij; zijaltaar 1.d, voor Warner 
Jan Heintjes; half 9 l.j. voor Jan v. d. 
Meijden en Antonius de zoon. 
WOENSDAG: 7 uur g_ef. gez. jrgt. voor 
Adriana Verhoeven-v .Rulo; kwart voor 
8 Ld. voor Lambertus Cuijten v.w. Per
soneel van v. Oerle; half 9 l.d. voor 
Petronella v. Oers; half 10 gez. Huwe
lijksmis. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor Huber
tus Jos. v. Susante en Jos. v. Susante de 
zoon• kwart voor 8 I.m. voor Adrianus 
Anto�ius v. d. Sande; zijaltaar I.m. voor • 
Maria v. Esch-van Dijk; half 9 I.m. voor 
Theodora Bekkers-Heesemans. 
VRIJDAG: 7 uur I.m. voor Johannes "'.· 
Schijndel-Zwanenberg; kwart voor 8 l.1. 
voor Laurence Nouwens; zijaltaar l.d. 
voor Jan v. d. Aa v.w. de kinderen; 
half 9 I.m. voor Gerdina Scheepens
Smeekens. 
ZATERDAG: 7 uur I.m. voor Anna Cor-• 
nelia v. Wijk-Thijssen; kwart voor 8 
Ld. voor Jan Quinten; zijaltaar Ld. voor 
Lies de Kort-v. d. Elst; half 9 I.m. voor 
Antonius Mandos-de Koning. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Adriana Sanders. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor de bloed
en aanverwanten van de fam. v. Heyst 
en Loutermans. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor de bloed
en aanverwanten van de fam. v. Heyst 
en Loutermans. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor de 
bloed- en aanverwanten van de fam. v. 

• Heyst en Loutermans.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus Schellekens. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Regina hsvr.
van Hènr. Schellekens.
ZATERDAG: h!).lf 8 jrgt. voor Josina
Smits.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL.

Om 7 uur H. Mis voor Johannes Strik
te Nijmegen overleden; om half 9 jrgt. 
voor Antoon Vorstenbosch en Cornelia 
van der Heyden; om 10 uur de Hoog, 
mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie. 
De eerste schaal is voor de eigen kerk;
en de tweede voor de .�ijzondere Noden. 
Na de Hoogmis vergadering van Vin
centius in de school. 
Des middags om half 3 het LOF: na het
Lof wordt gezongen lied nr. 48. 
DE HH. MISSEN GEDURENDE DE
WEEK ZIJN OM HALF ACHT:
MAANDAG: het jrgt. voor Joannes

van de Pas en Antonia Boons I en Anna 
Maria van Asvelt zijn huisvrouwen. 
Des avonds om 8 uur vergadering van 
Elisabeth in d_e pastorie. •DINSDAG: het jrgt. voor Antonetta 
van Esch-Bullens. 
WOENSDAG: voor Johanna Maria 
Kruyssen-van Erp, v.w. de Broederschap 
van de H. Bernardus te Ulecoten. 
DONDERDAG: het mndst. voor Johan
na Renders-van de Moosdijk. 
VRIJDAG: het mndst. voor Godefridus 
Verhagen. 
ZATERDAG: voor Maria de Punder
Huige. 
Des middags gelegenheid tot biechten 
van 6 tot 7 uur. 
De gebeden worden verzocht voor: 
DE EERWAARDE ZUSTER AGNES, 
TE LISIEUX OVERLEDEN: OUDSTE 
ZUSTER VAN DE PATRONES VAN 
ONZE PAROCHIE, DE H. THERESIA 
VAN HET KIND JEZUS; voor Hendri
ka van de Rijdt te • Volkel overleden; 
Johanna Kruyssen-van Erp alhier over
leden; en Johannes Strik te Nijmegen 
overleden. 

PAR. ST. JANS' ONTHOOFDING,
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Mart. Ja
cobs en Petronella de hsvr.; 8 uur 1. m. 
tot welzijo der parochie; 10 uur z. j. • voor Adr. Corn. Kuppens; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Hendrica 
Lamb, v. d. Keer; half 8 1. j. voor Pe
trus Kuppens; 8 uur 1. j. voor Wout. v. 
d. Meerendonk.
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Ant. v.
Mensvoort; half 8 1. j. voor Johanna Pe
trus Kuppens; 8 uur 1. j. voor Adr. v. d. 
Laar en Adriana de hsvr. 
WOENSDAG: 7 uur z .. j. voor Maria
Ant. v. Mensvoort; half 8 1. j, voor Wil
helmina Corn. Kuppens; 8 uur 1. j. voor 
Anna v. d. Velden. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Ger.
Philippus Tinnebroek; half 8 1. j. voor 
Adr. Thomassen; 8 uur 1. j. voor Hendr. 
v. d, Sande.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Gerardina
Ger. Tinnebroek; half 8 1. j. voor Adria
na Adr. Thomassen; 8 uur 1. j. voor 
Adriana Hendr. ·v. d. Sande. 
ZATERDAG: 7 uur 1. j, voor Franc. v.
Rooy; 8 uur 1. j. voor Jan Schoenma
kers; 9 uur z. m. tot bijz. intentie. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Antonetta
Jan Schoenmakers; 8 uur 1. j. voor Ger. 
Putmans en Anna de hsvr,; 10 uur de 
hoogmis tot welzijn der parochie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal 
v.w. Kerkeind. Dinsdag 7 uur 1. m. 1 voor 
Corn. Saris v. w. Vlassprei. Woensdag 7 

uur 1. m. voor Laur. Quinten v.w. Kath. 
Thuisfront. Donderdag 7 uur L m. voor
Jan v. d. Heyden v. w. de Boerenleenb. 
Vrijdag 7 uur 1. m. voor Corn. Putmans 
v.w. de Spaarkas. Zaterdag 7 uur 1. m.
voor Engelb. v. d. Velden v.w. de Spaar-

kas Kerkeind. Zondag 7 uur 1. m. voor 
Adr. Com. Kuppens. 
De ouders worden dringend verzocht 
hun kinderen, ook hun jongens, tijdens • 
de vacantie 's morgens naar de H. Mis
van 7, half 8 of 8 uur te sturen. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
12e Zond.ia na Pinksteren. 
5 Augustus 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje! na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis
voor Adrianus van Rooy te Boxtel over!.; 
10 uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Mej. 
Maria Emerentia Banens; 8 uur H. Mis 
voor Catharina Vorstenbosch-v. Kurin
gen. 
DINSÖAG: 7 uur mndst. voor Catharina 
Vorstenbosch-v. Kuringen; 8 uur H. Mis
voor Antonia Wilh. v. Rulo v.w. Br. H. 
Bloed. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis 
Michael v. d. Meyden; 8 uur jrgt. voor 

. Marinus van Bragt. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Anna 
Maria van Bragt-v. Zeeland; 8 uur 
mndst. voor Gerardus van den Akker. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis • voor Antonia 
Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. Mis voor 
Adrianus van de Nosterum en Petro
nella v. Wezel de· hsvr. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Adria
nus v. de· Nosterum en Petronella v. 
Wezel hsvr.; 8 uur jr_gt. voor de Edel
achtb. Heer A. P. Scheltus. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 5 Augustus. Twaalfde Zondag 
na Pinksteren. Deze middag om '3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
Maandag: Feestdag van 's Heren Ge
daanteverandering. Om 8 uur ·Lof. 
Donderdag om 8 uur I,of. 
Vrijdag: Feestdag van de H. Laurentius. 
Om 8 uur Lof., 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor 
Adrianus van der Sande; om half 9 voor 
de overleden leden der familie Wind
stosser; om 10 uur voor het tijdelijk en 
geestelijk welzijn onzer weldoeners. 
MAANDAG: om 7 uu( voor Piet van 
Liempd; om half 8 voor Dokter Theo-
dorus Strengers. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge-. 

• rarda Schapendonk; om half 8 voor
Dokter Theodorus Strengers. 
ZATERDAG: om 7 uur tot zekere in
tentie. 

-#
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Kritiek op de K.V.P. en de 
arbeiders 

Van arbeiderszijde wordt wel gedacht 
dat de aanval op de K.V.P. die de laatste 
maanden gedaa_n is in de pers en in de 
redevoeringen van vele zijden, tegelijk 'n 
aanval is op de· arbeidende stand. Men 
vraagt dan of het de bedoelin� is "de 
arbeiders te isoleren", m.a.w. alleen te 
laten staan tegenover alle andere groe
pen (middengroepen, middenstand en 
leidende stand). 
Men gebruikt dan uitdrukkingen als: ,,de 
reactie heeft de kop opgestoken", ,,wij 
laten niet tomen aan de sociale positie", 
,,wij laten onze rechten niet beknotten", 
"wij zullen het opgedrongen isolement 
aanvaarden", enz. Deze en dergelijke 
uitingen tonen aan dat niet begrepen 
werd waarom het eige!]lijk ging. Een 
reden te meer waarom wij gemeend heb
ben op deze plaats onze lezers zo duide
lijk mogelijk uiteen te zetten, wat "de 
kritiek" op de K.V.P. had aan te merken. 
En het zal de lezers in de voorgaande 
weken wel duidelijk zijn geworden, dat 
deze kritiek in het geheel niet was op
gezet en niet was bedoeld als een aanval 
op de arbeid�rsstand. Niemand van de 
ernstige critici wil de arbeiders isoleren, 
niemand beweert dat zij teveel geld in 
huis krijgen door de overheidsvoorzie
ningen en niemand wil hen hun verwor
ven sociale zekerheid misgunnen of af
nemen. 
Op één punt is in de kritiek op de K.V.P. 
de arbeidende stand naar voren geko
men, n.l. op het punt van de verhouding 
van de K.V.P. en de K.A.B. (Katholieke 
Arbeidersbeweging). 
Na de eerste kritiek van professor Duyn
stee in April, was één van de vragen van 
de heer Andriessen, voorzitter van de 
K.V.P.: welk verband er dan wel werd
gezien tussen de K.V.P. en de K.A.B.
Het antwoord van de heer Duynstee
kwam hierop neer: dat de K.A.B. in de
K.V.P. overheerst, en dat deze overheer
sing te wijten is aan de K.V.P.
Alvorens hierover rechtstreeks onze me
ning te zeggen: eerst een korte. histori
sche uiteenzetting. De tegenwoordige
sociale toestand immers kan alleen be
grepen worden als we nagaan hoe het tot 
deze toestand is gekomen. En om een 
duidelijk begrip te kunnen krijgen moe
ten we eerst terugdenken aan het sociale 
leven van 50 à 60 jaren terugJ toen het 
liberalisme nog volop heerste. Toen was 
de hele arbeidende stand in een staat 
van slavernij, kwam nog niet toe aan het 
allernoodzakelijkste levenspeil, had niet 
de minste sociale zekerheid, d.w.z. geen 
enkele voorziening bij ziekte of ongeval, 
geen enkele voorziening voor de ouder
dom en niets dan armoe en ellende, 
schreeuwende onrechtvaardigheid 
Verzet hiertegen kon niet uitblijven. 
Van ongelovige zijde kreeg het verzet 
vaste vorm in het revolutionaire socia
lisme en in het godloze communisme. 
Van kerkelijke zijde kwam een fel pro
test van de Paus zelf <lie in "Rerum No
varum" heel de christenheid, de regerin
gen en alle standen opriep om samen te 
werken tot opbouw van een betere maat
schappij en met name: tot omhooghef
fing van de arbeidende stand. Vooral 
door een hechte vereniging van de arbei
dende stand zelf, werd deze in enkele 
tientallen jaren een macht waannee 
rekening moest gehouden worden en 
werden langzamerhand van de liberale 
regeringen verbeteringen afgedwongen. 
Katholieke partijen deden bovendien in 
alle Westerse landen hun uiterste best, 
betere sociale wetten ingevoerd te krij
gen om het lot van de arbeidende stand 
langzamerhand te verbeteren op basis 
van de christelijke rechtvaardigheid. 
Zo is de arbeidende stand ook langza
merhand op een beter leefbaar peil ge
komen en is hij bovendien in de wester
se landen niet alleen de gelijke van de 
andere standen geworden in macht, maar 
staat hij sinds de oorlog in verschillende 
landen zelfs bovenaan, bepaalt hij het 
bestuur van het land en voert hij het so
ciaal-economisch beleid. 
In deze politieke sociale en economische 
ontwikkeling, die een opgang was uit sla
vernij tot sterke macht, maakte ook de 
sociale activiteit van de katholieken een
zelfde ontwikkeling door. De katholieke 
sociologie ( = maatschappijleer) heeft 
zich in deze 50 à 60 jaren zeer snel ont
wikkeld, maar er kleeft één smet aan 
deze ontwikkeling: onder invloed van de 
uiterlijke gang van zaken is de katho
lieke sociologie tamelijk eenzijdig ont
wikkeld. Doordat n.l. alle nadruk lag op 
de opheffing van de arbeidende stand, 
heeft ook de katholieke sociologie een
zijdig te veel nadruk gelegd op de rech
ten van de arbeid. Dit was niet de bedoe
ling van de Paus: de H. Vader wees wel
op het grove onrecht dat de arbeiders 
werd aangedaan en op de plicht dit te 
veranderen. Maar naast de arbeid plaat
ste de Paus als gelijkwaardige factor voor 
de productie: het kapitaal, naast het 
loon: de eigendom, naast het recht op 
vrijheids- en zelfstandigheidsverkrijging 
door de arbeiders: het recht op behoud 
van vrijheid en zelfstandigheid voor de 
·andere standen.
In de meeste katholieke sociologieboe-

ken vinden we wel breeduit behandeld 
de rechten van de arbeiders en de plich
ten van de werkgevers - en dit is best! 
- maar slechts heel dunnetjes of in het
geheel niet de rechten van c;le werkge
vers; wel breeduit behandeld het sociaal
karakter van de mens met de daaruit
voortvloeiende rechten en plichten maar
slechts gebrekkig of niet het particulier
karakter van de mens met de daaruit
voortvloeiende rechten van hen die reeds
de staat van zelfstandigheid hebben be
reikt.
'n Dergelijke eenzijdige sociale kijk treft
men niet alleen aan in de boeken, maar
ook in de praktijk van het sociale leven
en met name bedoelen wij hier sommige
uitingen uit de K.A.B. en de gang van
zaken in de K.V.P.-partij, welke deze
eenzijdigheid doen blijken. Wij willen
duidelijk zijn: de voorzitter van de
K.A.B. noemde in een redevoering op 24
Juni j.l. de arbeiders "de eigenlijke voort
brengers van de producten". Dit kan
goed bedoeld zijn maar hier ligt duidelijk
een eenzijdige kijk uitgesproken. Kan
men producten maken zonder fabriek,
zonder materialen en zonder grondstof
fen? De Paus zei duidelijk: Kapitaal én
arbeid brengen de producten voort!
Overigens willen wij geen ruzie maken,
wij willen alleen zeggen: hier blijkt een
eenzijdige kijk op de dingen.
We noemden ook de K.V.P. Ook hier
treft men een dergelijke eenzijdigheid
aan. Wij misgunnen de arbeiders niet dat
zij door de samenwerking van de K.V.P.
met de P. v. d. A. in betere sociale posi
tie gekomen zijn, ofschoon wij het niet
eens zijn over de manier waarop dit ge
beurd is, n.l. door te veel overheidsbe
moeiing. Maar ditzelfde beleid van de
naoorlogse regeringen, waarvan de
KV.P. deel uitmaakte, heeft nû ándere
standen in de verdrukking laten komen,
n.l. de middengroepen en de kleine mid
denstand. De werkelijke annoede n.l. het
�akken beneden het bestaansminimum,
1s verschoven van de arbeidende stand 
naar de middengroepen en middenstand, 
ofschoon gelukkig nog niet z.o sterk als 
het geval was met de arbeiders, 60 jaar 
geleden. Nogmaals: wij misgunnen de 
arbeiders hun lotsverbetering niet, inte
gendeel; maar we constateren in dit be
leid, mede in het K.V.P.-beleid, 'n een
zijdige arbeidssociologie. 
Wij willen nû onze mening zeggen over 
het standpunt van de heer Duynstee: dat 
"de K.A.B. in de K.V.P. overheerst". In 
deze vorm onderschrijven wij dit niet, 
daarvoor zijn wij niet voldoende inge
licht over de rechtstreekse invloed van 
de K.A.B. in onze katholieke partij. 
Onze mening is deze: in de K.V.P. over
heerst een arbeidssociologie, een socio
logie dus té éénzijdig gericht op de ar
beidende stand. 
Dat we hiermee de plank niet ver mis 
slaan blijkt, dunkt ons, uit een bericht 
van de K.V.P. zelf, over "de met succes 
?ekroonde pogingen in het afgelopen 
Jaar door het bestuur der partij onder
nom en om te komen tot het instellen van 
vaste adviescommissies uit verschillende 
groeperingen van het katholieke volks
deel, waaraan behoefte bleek te bestaan. 
Een vaste Middenstandscommissie . . . . . .  is 
reeds enige maanden werkzaam. Een . . .  
commissie "middengroepen" heeft haar 
werkzaamheden aangevangen, terwijl een 
commissie, waarin figuren uit de kringen 
der werkgevers zitting zullen nemen 
spoedig zal worden geïnstalleerd." 
In één woord: prachtig! Maar ... waarom 
ontbreekt hier een commissie "arbeiders
stand"? Is hiera:m geen behoefte? Of 
bestaat hieraan misschien geen behoefte 
omdat men zich niet hoeft te verteoen
woordigen bij zichzelf; of anders M ge
zegd: omdat de arbeidersbelangen "van
zelfsprekend" veilig zijn bij de K.V.P., 
terwijl andere belangen speciale verte
genwoordiging nodig blijken te hebben? 
Dit laatste lijkt ons het geval te zijn. 
Wij willen sluiten met een toejuiching 
van het standpunt dat eensgezind door 
het dagelijks bestuur en door het Partij
bestuur van de K.V.P. is ingenomen: 
"dat de K.V.P. een zo breed mogelijke 
samenstelling behoeft en dat deze samen
stelling in haar organen en eventueel te 
v?rmen nieuwe organen tot uitdrukking 
dient te komen." We juichen dit stand
punt van harte toe want dan zal volko
men evenwicht kumwn komen in de 
tçiepassing van onze katholieke sociale 
leer zoals de Pausen deze hebben be
doeld en voorgehouden. T.

BELANGRIJKE MEDEDELING! 
H.H. Adverteerders en Inzenders 
van copy gelieven er rekening 
mee te houden, dat Woensdag 
15 Augustus a.s. de feestdag van 
Maria ten Hemelopneming ge
vierd wordt. Wil ons blad volgen
de week tijdig verschijnen, dan 
zullen zij hun bijdragen zo vroeg 
mogelijk dienen in te zenden. 

Red. en Adm. 
,,Brabants Centrum". 

Plaatselijk Nieuws 
KAPELAAN VERBRUGGEN 
OVERGEPLAATST. 

Bij de nieuwe bisschoppelijke benoemin
gen voor het Bossche diocees heeft men 
Boxtel ook DIT jaar niet overgeslagen: 
Kapelaan A Verbruggen, die vanaf 1946 
werkzaam was in de parochie van het 
H. Hart, alhier, werd door Mgr. Mut
saerts dezer dagen aangewezen om met
ingang van volgende week zijn kwalitei
ten dienstbaar te maken aan de parochie
van de H. TI1eresia te Tilburg.
Dit nieuws moet in Boxtel, én speciaal
in Breukelen, wel met gemengde gevoe
lens vernomen zijn, want al zal men Til
burg enerzijds gelukkig prijzen met deze
benoeming, anderzijds zal men het heen
geen van deze sympathieke figuur toch
betreuren. In de 5 jaren, dat Kapelaan
Verbruggen in Boxtel werkte, heeft hij
zich dan ook doen kennen als een ijverig
priester, die de hem opgedragen taak
met inspirerende levensblijheid verricht
te. Daarvan kan de jeugd van Breukelen
getuigen. Denk maar eens aan de Ka
jotstersbeweging, die hij zelf mee in het
leven riep en die onder zijn leiding uit
groeide tot een goed marcherende ver
eniging met een respectabel aantal meis
jes onder haar hoede.
Denk maar eens aan de godsdienstige 
verenigingen voor meisjes boven en be
neden de achttien jaar, de H. Familie en 
Sancta Teresa. Ze groeiden en bloeiden 
onder zijn bezielende invloed. Vergeet 
vooral ook niet de zorg, die hij besteed
de aan het parochieel knapenkoortje, dat 
Breukelens trots werd. En - om even 
buiten de parochiegrenzen te treden -
weest er van verzekerd, dat ook de Box
telse R.K. Boeren- en Boerinnenbond de 
beste herinneringen bewiart aan de tijd, 
dat kapelaan Verbruggen geestelijk advi
seur was. 
We weten het: met deze opsomming 
hebben we geriskeerd iets te vergeten, 
doch niemand zal ons dat kwalijk nemen, 
waar het hier gaat om een figuur, die 
zijn werkterrein liefst zo ruim mogelijk 
hield en het schematische werk verfoei
de. De parochie van het H. Hart bood in 
haar expansie-zucht Kapelaan Verbrug
gen echter volop gelegenheid alle zorg 
te besteden aan het variërende parochie
werk En deze gelegenheid heeft de
scheidende kapelaan dankbaar uitgebuit; 
nog wel op een wijze. die 't hem thans 
moeilijk zal maken afscheid te nemen 
van het "Brukelse" volk. Maar wel haast 
zeker dat dit volk hem daarmee een 
handje helpt in de komende dagen .. .  
Wij wensen Kapelaan Verbruggen in 
Tilburg een periode van zegenrijke pa
rochie-arbeid toe. 

-o-

Als opvolger van de WelEerw. Heer Ka
pelaan A. VerbrugJ?en werd benoemd de 
WelEerw. Heer A. J. M. Vostermans uit 
Hank (in het land van Altena). 

TUINCON'CERT 
BOXTELS HARMONIE. 
Boxtel's Harmonie zal morgen, Zaterdag 
11 Augustus, om 8 uur 's avonds een 
tuinconcert verzorgen in het prachtig ge
gelegen Café-Restaurant "Moorwijk". 
Een advertentie elders in dit blad ver
schaft U de nadere bijzonderheden over 
cl i t concert. 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Hedenavond, Vrijdag 10 Augustus, zal 
de Raad der Gemeente Boxtel om 7 uur 
in openbare vergadering bijeen komen. 
De 18 punten tellende agenda venneldt 
o.a.: een voorstel tot het instellen van
een commissie van toezicht op het lager
onderwijs in de gemeente; een voorstel
tot het onteigenen van grond langs de
Rechterstraat overeenkomstig het des
tijds ter inzage gelegde ontwerp; een
voorstel tot ingebruikgeving van grond
aan het Kerkbestuur van de H. Hartpa
rochie voor het aanleggen van een speel
terrein achter "De Burcht"; en een
voorgestelde wijziging in de gemeente
begroting voor het herstel van de brug
over het Smalwater, waaraan in 1950
geen uitvoering werd gegeven, doch die
nu weer ter hand is genomen.

ZANGSUCCES VOOR 
,,LUST TOT ONTWIKKELING". 
Het Boxtelse meisjeskoortje "Lust tot 
Ontwikkeling" maakte in het voorbije 
week-end een interessant vacantie-tripje 
naar Made en omgeving. 
Aan dit uitstapje koppelde men met suc
ces de deelname aan een muziekcon
cours, dat te Made werd gehouden: In 
de afdeling Uitmuntendheid behaalde het 
koortje met 300 punten de eerste prijs, 
wat wel een zeer mooi resultaat is voor 
de zangeresjes en haar directeur Jac. 
Driessen. Proficiat! 

AANBESTEDING. 
Door het Waterschap "Het Stroomge
bied van de Dommel" te Boxtel is bij 
onderhandse aanbesteding aan het Aan
nemersbedrijf W. van de Laar te Boxtel 
opgedragen het maken van een brug 
over de Dommel onder St. Oedenrode 
en het rhaken van een landhoofd onder 
de noodbrug over het afwateringskanaal 
te Boxtel. 

DIPLOMA-UITREIKING 
R.K. LAGERE TECHNISCHE 
SCHOOL "PIUS X". 
Donderdag 2 Augustus werden de diplo
ma's uitgereikt aan de jongens van onze 
Ambachtsschool, die onlangs met de 
nieuwe benaming "R.K. Lagere Techni
sche School" onder patronaat van Pius 
X werd gesteld. 
Zoals bij diploma-uitreiking gebruikelijk, 
werd de jongelui bij het afscheid van de 
school een les voor het leven meegege
ven, de les waarnaar zij hun levensstiil 
kunnen richten. 
Deken Broekman prentte hen als pro
gram voor het leven de schone spreuk 
in het geheugen "voor God een kind, 
voor de wereld een man", wat betekent 
man te zijn in de wereld der verleiding, 
doch oprecht en eenvoudig als een kind. 
Dit is een program dat verheffend is en 
bij welks volvoering het katholieke stem
pel der school in het milieu van de ar
beid zal domineren, wat een trots zal 
zijn voor directeur en leraren der school. 
De directeur gaf de jongens nog de 
raad zich niet tevreden te stellen met dit 
eerste diploma, doch te blijven streven 
naar hogere ontwikkeling en bekwaam
heid. De ouders verzocht hij steeds be
dacht te zijn op de toekomst der jon
gens en hen over het nu behaalde succes 
heen te helpen naar de eindstreep, waar
voor nog vele mogelijkheden open 
liggen. 
Met goede raad zullen directeur en 

Massale doorlichting te Boxtel 
'N ENORM VOLKSBELANG! 

Zoals in een huis-aan-huis-circulaire 
reeds gepubliceerd is, zal op Maandag 
10 September in onze gemeente een aan
vang worden gemaakt met de massale 
doorlichting. Dit betekent, dat aan 
iedereen zonder uitzondering de gele
genheid geboden wordt zich te laten on
derzoeken op longtuberculose. Op deze 
wijze wordt het mogelijk gemaakt nog 
onbekende t.b.c.-lijders te ontdekken en 
daardoor nieuwe bronnen van besmet
ting op te sporen. In een aantal gemeen
ten is deze methode reeds toegepast. Nu
Boxtel aan de beurt komt, kan van de 
inmiddels el<lers verworven ervaring een 
dankbaar gebruik worden gemaakt. 
Op <le eerste plaats is het onderzoek 
kosteloos. Niemand behoeft dus om fi
nanciële redenen de gelegenheid voorbij 
te laten gaan. Ter bestrijding van de gro
te onkosten wordt echter met alle aan
drang verzocht enigszins daarin tegemoet 
te willen komen. Gemeend wordt, dat dit 
beroep niet uit liefdadigheid behoeft ge
daan te worden, want er wordt aan ieder 
persoonlijk iets geboden. Niemand is er 
ooit zeker van, dat hij of zij niet een 
sluipende en slepende t.b.c.-besmetting 
ongemerkt heeft opgelopen. Dikwijls is 
de ontdekking van een t.b.c.-longproces 
een volkomen verrassing. Begrijpelijk is 
dit eigenlijk wel, want de metho<len van 
onderzoek zijn zo fijngevoeli� dat een 
allereerste begin van de ziekte herkend 
wordt. Verwacht mag daarom worden, 
dat zowel bij het huisbezoek als op het 
ogenblik van de mededeling "U bent 
t.b.c. vrij", iedereen zich dankbaar zal
gevoelen en met graagte het bonnetje
van één kwartje kopen, dat U wordt aan
geboden.

Er is echter nog meer. 
Behalve de doorlichting van de borstkas, 
met de bedoeling uit te maken of een 
t.b.c.-haard in de long aanwezig is, wordt
tegelijk een onderzoek ingesteld naar de
weerstand tegen tuberculose. Dit onder
zoek bestaat uit een enkelvoudig prikje
in de huid van de linkerbovenarm met
een tuberculinestof, duizendvoudig ver
dund. Komt er op de plaats van inenting
een roodheid, dan moogt U aannemen
voldoende weerstand te bezitten tegen
tuberculose. Gewoonlijk wil dit zeggen,
dat U vroeger reeds een geringe t.b.c.
besmetting heeft doorgemaakt en daar
door een bepaalde graad van ongevoe
ligheid hebt verworven. Komt er echter
geen reactie, hetgeen de derde dag na
de prik geconstateerd wordt, dan wordt
U de gelegenheid geboden tot B.C.G.
inenting tegen tuberculose. Door deze
kunstmatige inenting, die ongevaarlijk is,
verkrijgt U dan de gewenste ongevoe-

. ligheitl. In totaal wordt U dus tweemaal
opgeroepen; de eerste keer tot door
lichting en prik-onderzoek; de tweede
keer op <le derde dag daarna tot het ver
nemen van de uitslag; eventueel gevolgd
door de inenting.
Deze massale doorlichting is niet geheel 
en al onvoorbereid. Sinds geruime tijd 

worden op aanwijzing van de Gezond
heidsdienst voor dieren in onze gemeen
te, alle contacten met aan t.b.c. gestor
ven rundvee reeds doorgelicht. Daar
naast is door de schoolartsendienst het 
periodiek t.b.c.-ondcrzoek bij schoolkin
deren uitgebreid met t.b.c-inenting. De 
ervaring op een school in Boxtel opge
daan, werd aanleiding tot een verzoek 
aan de ouders van niet-reagerende 
schoolkinderen deze te laten inenten 

OMGEVING 

Belangrijk! 
De Burgemeester der gemeente Boxtel 
brengt ter algemene kennis, dat in de 
tweede helft van de maand Augustus 
1951 een meerdaagse oefening in groter 
verband zal worden gehouden onder 
leiding van de Generaal-Majoor A. T. C. 
OPSOMER, Commandant Strijdkrach
te Velde. 
Deze oefening, waarbij de deelnemende 
troepen zoveel mogelijk onder oorlogs
omstandigheden zullen verkeren, bestaat 
deels uit verplaatsingen, zowel te voet 
als op motorvoertuigen, deels uit ge
vechtsacties. Uit de aard der zaak zal 
een groot deel van de oefening zich der
halve afspelen op of nabij de wegen, op 
verschillende plaatsen zal echter ook in 
het terrein worden geoefend. 
De bevolking wordt verzocht het ver
loop van de oefening zo weinig mogelijk 
te storen. Van hun kant zullen de 
oefenende troepen ook de bevolking zo 
weinig mogelijk overlast bezorgen. Er 
worden geen troepen ingekwartierd. 
Het is niet uitgesloten, dat door het op
treden van de troepen tijdens de oefe
ningen plaatselijk enige schade zal ont
staan. 

Deze schade moet door de eige
naars, pachters of beheerders ON
MIDDELLIJK (no11 dezelfde dag) 
worden aangegeven op de gemeen
tesecretarie of bij de politie. 

Een militaire schadecommissie zal deze 
meldingen de volgende dag onderzoeken 
en de toegekende schadebedragen ter
stond uitbetalen. 
SCHADEMELDINGEN, WELKE TE 
LAAT WORDEN INGEDIEND, KUN
NEN ALS REGEL NIET VOOR VER
GOEDING IN AANMERKING KO
MEN. 
Het is derhalve in ieders persoonlijk be
lang onmiddellijk na het voorbijtrekken 
van de troepen aangifte te doen van 
eventuele beschadigingen. 
De troepen zullen deze gemeente bin
nentrekken op 14 Augustus 1951 en haar 
weder verlaten op dezelfde dag. 

leraren altijd bereid zijn de te volgen 
weg te wijzen. 
Dan werden de diploma's uitgereikt. 
Van afdeling Timmeren aan W. de Wert, 
Best; J. v. Berkel. A. v. d. Laar, J. v. 
Rooij, J. Stamps, P. v. Stekelenburg, P. 
Timmermans, Boxtel; L. Schouten, H. 
Willems, Den Dungen; J. v. Bragt, Esch; 
A. Melis, Helvoirt; G. Groenendaal, P.
v. d. Heuvel, A. den Otter, St. Michiels
Gestel; M. Bressers, Oirschot; K. v. d.
Kamp, Oisterwijk; Th. v. d. Biggelaar,
L. v. Genuchten, J. de Laat, W. v. d.
Pas, H. v. d. Pasch, H. v. d. Steen, H.
Thissen, Vught.
Afdeling Meubelmaken: N. v. d. Broek, 
Boxtel; A. v. Engelen, H. Lamoen, 
Vught. 
Afdeling Bankwerken: F. v. Logten, L. 
v. d. Meijden, C. v. d. Steen, Boxtel; J.
Heijmans, P. de Leijer, St. Michiels-Ges
tel; C. Roosen, Moergestel; H. v. Beers,
W. v. d. Kruyf, A. v. Loon, Oirschot; G.
v. Berkel, Vught.
Afdeling Metselen: G. Bergman, J. Leij
ten, Boxtel; A. v. • Drunen, St. Michiels
Gestel; H. v. Kuringen, C. v. Laarho
sen, A. Smetsers, L. Smetsers, Oirschot; 
L. Wijdemans, Tilburg.

tegen tuberculose. Zonder uitzondering 
en veelal met dankbaarheid voor de ge
boden gelegenheid zijn al deze kinderen 
thans ingeënt. Met zekerheid mag daar
om verwacht worden, dat de systemati
sche bestrijding van tuberculose, gecom
bineerd met de inenting, een succes zal 
worden. Dit succes zal uiteraard pas blij
ken indien in de toekomst het aantal 
longlijders vermindert en de ernst der 
tuberculose verdwenen is. Wij mogen in
deze verwachting een blik werpen op de 
Scandinavische landen, waar deze be
strijding reeds tot onvatbaarheid van vrij
wel de gehele bevolking geleid heeft. 
Uit deze eenvoudige mededeling kunt U 
gerust concluderen, dat wij feitelijk ten 
achter zijn gebleven. Eenmaal begonnen 
met de schoolkinderen, thans voortgezet 
met alle volwassenen, zal weldra de leef
tijd der t.b.c.-inenting vervroegd wor
den tot en met de zuigeling en pasgebo
rene. Het is niet meer dan een zaak van 
toepassing en doorzetting. Dit alles kan 
geschieden op basis van vrijwilligheid; 
niemand wordt verplicht. Langzamer
hand echter zal het als de meest gewone 
gebeurtenis beschouwd worden. 
Deze massale doorlichting is daarom te 
beschouwen als een onderdeel, maar ook 
als een officieel startsein in het werk
plan der systematische t.b.c.-bestrijding 
voor Boxtel. Zoals het met de Haak-in
actie tegen de kanker gegaan is en met 
de Rode Kruispropaganda voor de 
bloedtransfusie, zo moet het ook met de 
t.b.c.-bestrijding gaan.
Met grote instemming is aan de oproep 
van onze Burgemeester door de propa
gandisten van het Rode Kruis gevolg ge
geven, zodat deze beproefde colonne 
zich ingezet heeft tot huisbezoek. Alle 
t.b.c.-instantie's zullen medewerken. Nie
mand behoeft achterwege te blijven. 
De daad is thans aan U 1 



"'1fbitefVóorûit slaat de vleugels uit 
Nieuw bestuur stelt plan de campagne in grote trekken vast 

PROPAGANDA-ACTIE "TEN EIGEN 

BATE" NOODZAKELIJK 1 

Het nieuwe, verjongde • bestuur van 
"Boxtel Vooruit" heeft in een dezer 
dagen gehouden bestuursvergadering :zijn 
toekomstplannen in grote Hjnen uitge
stippeld. Uit deze plannen blijkt eerst 
goed met welk 'n groot enthousiasme het 
nieuwe bestuur :zijn taak begonnen is. 
Het is onze overtuiging, dat h.et die taak 
ook :zal weten te vervullen, mits (en 
daarop kan niet genoeg de nadruk ge
legd worden), mits èn het Gemeentebe-

• stuur èn de gehele bevolking :zich achter 
,,Boxtel Vooruit" stellen. 
Morele steun is, vanzelfsprekend, onont

. beerlijk, maar, helaas, niet voldoende. 
Eenieder weet, dat nu eenmaal, vooral 
··m deze tijd, ,.niets voor niets" kan RC-
beuren.

• ,,Boxtel Vooruit" heeft donateurs, :zeer
·:trouwe donateurs, die haar ook in de af
• gelopen 25 jaren nimmer in de steek
·hebben gelaten. 
Maar, hoevelen deden nimmer enige fi
nanciële bijdrage? Zijn alle :zakenmen-

• sen, allen die dus rechtstreeks profijt 
trekken, de financiële vruchten plukken, 
van het door Boxtel Vooruit verrichte 
werk, :zijn al deze :zakenmensen dona
teur?
Hebben de plaatselijke verenigingen :zich

• wel eens afgevraagd of het niet nodig
is ook als vereniging lid te :zijn van Box
tel Vooruit, dat in het verleden vele 
malen hunne belangen mocht behartigen 
en :zich voor de toekomst voorstelt voor
al op cultureel gebied een nog belang
rijker taak te gaan vervullen? 
Hebben die duizenden, die telkenjare 
weer de door "Boxtel Vooruit" georga-

• niseerde feestelijkheden bezochten, :zich 
nimmer afgevraagd hoe het toch moge
lijk was dergeHjke gebeurtenissen op
touw te :zetten, :zonder dat zijzelf daar-

. voor enige financiële bijdrage ver
strekten? 
Hier :zal iets moeten gebeuren! 
Het nieuwe bestuur :zal binnenkort een
propaganda-actie en nu eens "ten eigen 
bate" gaan opzetten om met een enigs
zins behoorlijke kas :zij_n arbeid, in het 
belang der gemeente Boxtel, te verrich
ten. Boxtel's ingezetenen kunnen dus 
reeds gaan sparen! 
Door het Gemeentebestuur werd aan 
"Boxtel Vooruit" steeds alle mogeJiike 

. medewerking verleend. Zal het ook mo
gelijk :zijn, ter ondersteuning van het 
werk van "Boxtel Vooruit" een finan
ciële bijdrage, in de vorm van een sub
sidie, te verkrijgen? 
Ook in deze wordt op volle medewer
king gehoopt. 

• HET DOEL VAN
,.BOXTEL VOORUIT".

Komende tot een bespreking van het 
doel, :zouden we vooreerst willen wijzen 

• op de omschrijving van dat doel: 
1. bevordering van de culturele en stof

·felijke welvaart van de gemeente 
Boxtel; 

2. mede te werken tot verfraaiing van 
de gemeente; 

3. het vreemdelingenverkeer en de ves
tiging in deze gemeente te bevorde
ren, op te richten of deel te nemen 
in de oprichting van instellingen, we.1-
ke hiertoe kunnen bijdragen of welke 
het algemeen welzijn van de gemeen
te betreffen, benevens het steunen 
van dergelijke instellingen; 

• 4. alle wettige middelen, die het boven-
omschrevene kunnen • bevorderen. 

Het :zal duidelijk :zijn, dat de hierboven 
omschreven taak wel van :zeer omvatten
de aard is. Het Bestuur is :zich hiervan 
terdege bewust, doch is ook terdege 
voornemens, koste wat kost, haar taak 
ten uitvoer te brengen. 
Dat dit niet "holderdebolder" kan ge
schieden, :zal eenieder begrijpen. Men 
kan nog :zo geladen :zijn met ideeën, 
ZQnder grondige voorbereiding :zal de
verwezenlijking daarvan op niets uit
lopen. 
Als we dan, teruggrijpende op de hier
boven vermelde algemene taakomschrij
ving van "Boxtel Vooruit" meer in 
details een en ander gaan bespreken, 
dan moge men bedenken, dat het nu 
eenmaal een onmogelijkheid is tot een 
onmiddellijke verwezenlijking van alle 
plannen te komen, afgezien nog van de 
omstandigheid, dat er plannen :zijn waar
van geen onmicJdellijke verwezenlijking 
mogelijk is. 

DE SCHIJNWERPER OP DE 
PLANNEN.

Over de viering van Koninginnedag kun-
• nen we een bespreking gevoegelijk ach

terwege laten. ,,B.V." heeft op dit terrein 
haar sporen verdiend en zal ook te
dezen aanzien in de toekomst haar taak 
weten te verrichten. 
Bevordering van de culturele welvaart. 
Het bestuur stelt :zich voor, hare mede
werking, anders dan in financiële vorm, 
te verlenen aan alle door de in Boxtel ge
vestigde culturele verenigingen te onder
nemen acties. 
Hiervoor werd door het bestuur reeds 
daadwerke)jjk geijverd, in deze :zin, dat 
de gedurende deze :zomer gegeven open
bare concerten en nog te geven concer
ten via "Boxtel Vooruit" met het Ge
meentebestuur werden geregeld. 
Ter verkrijging van de nodige "sprei
ding'' in de data voor het geven van uit
voeringen door de Boxtelse culturele 
verenigingen, werd door "Boxtel Voor
uit", dank :zij de medewerking van de
Heer Burgemeester, een belangrijk resul
taat bereikt. 
Hiervoor :zal door het-bestuur :zeer spoe
dig contact worden opgenomen met de 
culturele verenigingen. 
Getracht :zal voorts worden de thans als 
een werkelijk gemis aangevoelde "caltu
rele avonden" in het winterseizoen we
derom, zij het dan wellicht dit iaar op 

:zeer bescheiden voet, doorgang te doen 
vinden. 
Dat "Boxtel Vooruit" daarvoor :zeer 
gaarne een beroep zal doen op de 
Kunstcommissie van Herlevend Boxtel, 
:zal wel vanzelfsprekend :zijn. 
"Boxtel Vqoruit" wil hierbij nadrukkelijk 
opmerken, dat :zij het wederom tot stand 
komen van de "culturele avonden" slechts 
wil trachten te bevorderen met inachtnê
ming van de belangen van Ónze eigen, 
op cultureel gebied werkzame verei:ti
gingen. 

Bevordering van de stoffelijke welvaart. 
"Boxtel Vooruit" :zal volgaarne hare 
medewerking verlenen aan alle te dezer 
:zake te ondernemen acties, voorzover 

. hare medewerking daarvoor gevraagd 
wordt. 
Opgemerkt wordt in dit verband, dat ook 
de bevordering van het vreemdelingen
verkeer, waarover hierna meer, in nauwe 
relatie staat met de bevordering van de 
stoffelijke welvaart der gemeente. 

Medewerking aan de verfraaiing 
der gemeente. 

"Boxtel Vooruit" stelt :zich voor in deze 
hèt Gemeentebestuur van dienst te kun
nen :zijn door het geven van adviezen, 
:zonder daarbij vanzelfsprekend te tre
den in de rechten van anderen en :zon
der :zich daarbij te stellen op deskundig 
niveau .. 
Getracht :zal worden in een daarvoor ge
schikte tiid.., met medewerking van ter
zake deskundigen, een wedstrijd in het 
onderhouden van tuinen te organiseren. 

Bevordering vreemdelingenverkeer . 

Een van de allerbelangrijkste taken van 
,,Boxtel Vooruit. Een "Gids van Boxtel", 
c.q. smaakvol uitgevoerde folder, als
mede een goede wandelkaart moet ten
spoedigste verkregen worden. De mede
werking van het Gemeentebestuur, als 
mede van alle Boxtelse Hotel- en Café
houders is daarvoor noodzakelijk. 
Boxtel Vooruit is aangeslq_ten bij de
Streek-VV "Brabants Centrum", bij het 
ANVV (de Algemene Nederlandse Ver
eniging voor Vreemdelingenverkeer) en
bij de Provinciale Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer van Noord-Bra
bant. 
Getracht :zal worden een uniforme wan
delkaart voor vreemdelingen te verkrij
gen, recht gevende op het betreden van 
alle mooie gebieden rond Boxtel, die 
thans van een bordje "Verboden Toe-
g;mg" :zijn voorzien. 

-

"Boxtel Vooruit'' hoopt in deze op·grote 
,,lankmoedigheid" van de· eigenaren van 
de hierboven bedoelde gebieden. 
Getracht :zal worden weer te komen tot 
plaatsing van banken ljings de Rijksweg. 
In nauwe samenwerking met het Ge
meentebestuur :zal ook getracht worden 
uit de ":zwembad-impase" te g_eraken en 

• nadere regeli� voor het zwemmèn te
verkrijgen. 
Waar gebleken is, dat het aantal kam
peerders in deze gemeente telkenjare 
aanmerkeJiik toeneemt, :zal getracht wor
den te komen tot de inrichting van enige 
permanente kampeerterreinen, mèt de 
nodige accomodatie. 

Oprichting Gymnastiekveren1Ring. 
Ronde van Boxtel. 

Boxtel Vooruit wil gaarne medewerken 
aan het tot stand komen van verenigin
gen, die voor Boxtel van belang moeten 
worden geacht. Als zodanig heeft :zij 
gaarne het voorlopig initiatief overgeno
men van de Weleerw. Heer Kapelaan 
Vissers om te Boxtel te komen tot op
richting van een Gymnastiekvereniging. 
Nadere berichten :zullen hierover spoe
dig, in overleg met Kapelaan Vissers, 
volgen. 
In samenwerking met de Boxtelse Sup
porters-Vereniging :zal getracht worden 
het volgende jaar wederom eens een 
Ronde van Boxtel te organiseren. Ook 
hierover zullen t.z.t. besprekingen wor
den gevoerd. 
Zijn er andere Initiatieven? Doet mede
deling aan het Secretariaat van "Boxtel 
Vooruit": de Heer W. v. d. Laar Jr., 
Prins Bernhardstraat 7, Boxtel. 

-o-

Er kan reeds worden medegedeeld, dat 
er op Zaterdag 25 Augustus grote Auto
pedraces in de Molenstraat zullen wor
den gehouden. De volgende week :zullen 
de bezitters van steps (met volbanden of 
luchtbanden) in deze krant nadere bij
zonderheden kunnen lezen over deze 
jeugdwedstrijd. 

-o-

Wat de bioscoopvoorstelling voor ouden 
van dagen betreft, kunnen we berichten, 
dat de door de heer Biemans van de
, ,Nieuwe Bioscoop" beloofde filmvoor
stelling begin September :zal plaats vin
den. Nadere mededelingen hieromtrent 
volgen nog. 

Burgerlijke Stand 

van 31 Juli tot en met 6 Augustus 1951. 
GEBOREN: Anna M. dochter van L. 
van Kollenburg en A. M. Essens, Ton
geren 7 - Antonius M. :zoon van Fr. G. 
van Doom en A. C. Snijders, Prins Hen
drikstraat 64 - Wilhelmus G. M. :zoon 
van H. Th. Voets en M. J. Dollevoet, 
Hal 18 - Elisabeth W. J. dochter van 
A. M. de Rooij en Fr. C. Vissers, Vorst 
21b - Wilhelmina H. M. en Theresia 
H. M. dochters van H. A. v. d. Langen
berg en P. A. van Rooii, Kalksheuvel 5. 
ONDERTROUWD: Jacobus J. van
Roessel en Petronella C. van der Horst 
- Johannes P. Oerlemans en Cornelia 
P. van Maaren. 
GEHUWD :Albert A. Diepstraten en Eli
sabeth J. M. Kerkenaar. 
OVERLEDEN: Johanna M. van Boxtel, 
oud 59 jaren, weduwe van A. C. Schuur
mans, Nieuwstraat 90.

Toets der Critiek 

"VAN BEVER" BRACHT PERFECT 

JUBILEUMPROGRAMMA. 

Ofschoon Circus Van Bever al enige da
gen geleden met have en goed uit de ge
zichtskring van Boxtel's circusliefhebbers 
verdween, moeten wij deze jubilerende 
Nederlandse onderneming toch een jour
nalistiek complimentje nasturen. 
"Van Bever" bracht te Boxtel immers 
een zeldzaam uitgebalanceerd circuspro
gramma, tot in de finesses verzorgd en 
boeiend van het begin tot het eind. 
Het moet velen blij gestemd hebben in 
het jubileumprogramma de keurcollectie· 
paarden van Van Bever terug gevonden 
te hebben, want hiermee werden unieke 
prestaties geleverd, :zowel in de klas
sieke als in de gloednieuwe nummers. 
Als internationale verrijking van het pro
gramma bracht Van Bever dit jaar met 
"The great Harder" een buitengewoon 
stoutmoedig leeuwennummer. Vervolgens 
hoogst komische hondendressuur, clow
nerie van goed humoristisch gehalte, 
enige evoluties op het slappe koord door 
Will Emst en een gracieuze Olympia-act 
van het trio Anita, Gero en John, dat 
liet :zien tot welke prestaties een goede 
combinatie van kracht en beheersing kan 
leiden. 
,,The flying meteors" verrasten met sen
sationeel trapeze-werk, dat met de ko
mieke variaties :zeer in de smaak viel bij 
het geestdriftige publiek. 
Wrato and Sister brachten de toeschou
wers in verbazing door onnavolgbare 
handigheidjes met stokjes, ringen, ballen 
en tennis-rackets: jongleerkunst van 
formaat! 
Een klaterend applaus oogstten de 7 
Marchany's, die het programma besloten 
met een wervelwind van salto's. 
Al met al een circusprogramma, waar

. mee het_ 75 jaar oude "Van Bever" de 
weg naar nieuwe successen heeft 
geopend. 

Plaatselijk Nieuws 
ZIJNE EXC. MGR. Dr. OLAF SMIT 

UIT ROME TE BOXTEL. 
Dinsdagavond bracht Z. H. Exc. Mgr. 
Dr. Olaf Smit, oud Vicaris-Apostolicus 
van Noorwegen, nu kanunnik van St. 
Pieter te Rome, een bezoek aan de mis
sienaaikring Miad. (Missionum ·adiutri
ces = helpsters van de missies). Mgr. 
Olaf Smit is geen onbekende voor de 
Boxtelse Romerei:zigers van het H. Jaar. 
Iedereen weet hoe hij steeds bereid was 
iedereep. met raad en daad bij te staan. 
In Nederland staat Mgr. Smit bekend 
om :zijn schrijverstalent, dat tot uiting 
kwam in talrijke publicaties o.a. :zijn Gids 
van Rome en onlangs nog :zijn leven van 
Pius X. Door het Bestuur van de Mis
sienaaikring Miad werd aan Zijne 
Hoogw. Excellentie een prachtig kazuifel 
overgedragen, dat de dames in opdracht 
voor hem hadden vervaardigd. Mgr. 
Smit bewonderde ten :zeerste de vaar
digheid en de kunstzin van de dames en 
sprak de hoop uit, dat hij ondanks :zijn 
reeds hoge leeftijd rrog lange iaren van 
het schitterend cadeau :zou mogen ge
nieten. 

. Het is een grote eer voor de missienaai
kring Miaà en ook voor Boxtel, dat een 
parament, te Boxtel vervaardigd, in de 
St. Pieter, de eerste aller kerken, nu en 
dan :zal mogen gedragen. 

UITSLAG VERLOTING 

AFRIKAANSE KERMIS. 

De houders van de volgende loten kun
nen bij de Witte Zusters in de Rechter
straat een der vele fraaie prijzen af 
komen halen: 
633 220 531 878 294 253 862 574 456 
675 948 451 708 169 318 354 879 233 

17 774 59 339 745 598 735 678 27 
110 151 674 389 466 457 7fJ7 %5 646 
882 748 1 6 232 697 688 252 3 
115 4 846 476 368 

Fatima-kapel 

Verantwoording binnengekomen giften: 

Vorig saldo f 525,51 
Wekelijkse buurtbijdrage " 15,67 
Weke(ijkse kwartje van een 

jongeman 
Van een jongeman 

Maria weet wel waar voor 
Offerbus je 
N.N. Een pak kaarsen om 

Maria te bedanken. 
Openlijk dank aan God voor 

verkregen gunst 

0,25 

1,00 
0,30 

2,50 

f 545,23 

Heeft U zorgen? Vertrouw op 0. L. 
Vrouw van Fatima! 
Giften voor de Fatima-kapel bij de be
kende adressen: Molenstraat 19 en 
Frans Staelstraat 8. 

GESLAAGD. 
Ter aanvulling op de vorige week gepu
bliceerde uitslagen van de examens der 
R.K. Huishoudschool "Duinendaal" :zij 
medegedeeld, dat ook Tonny Leyten uit 
Lennisheuvel de 2-jarige Primaire Op
leiding met succes heeft gevolgd. 

-o-

Voor het voor de eerste maal te Amster
dam afgenomen examen "Vakbekwaam
heid Huishoudelijke Artikelen" slaagde 
Mej. Laura v. Kol, Stationstraat 55, 
alhier. 

-o-

Te Den Haag slaagde voor Nijverheids 
Onderwijs, akte Ni, F. Mevissen, Ton
gersestraat, alhier. 

-o-

Te Utrecht slaagde voot 't examen 
Staatsakte K (Nuttige Handwerken) 
Mej. Th. Nas. 

-o-

Op het te Utrecht gehouden examen, af
genomen door de Eerste Nederlandse 
Modevakschool Vereniging, slaagde voor 
Hoofd-Lerares Directrice Mej. R. Zijle
mans. 

MUZIEK GENOT 
VOOR IEDEREEN. 
Boxtel Vooruit's experimenten geslaagd. 
Onder ideale weersomstandigheden gaf 
Boxtels Harmonie Zondagavond, onder 
leiding vari de Heer Molenschot, op de 
Markt een concert, waarvoor in samen
werking met Boxtel Vooruit een serie 
speciale orde-maatregelen getroffen wa
ren. Eerstens was ter verzekering van de 
nodige rust het verkeer voor motorvoer
tuigen gedurende enkele uren omgelegd, 
terwijl de politie tijdens de uitvoering 
ook het storende fietsen. en op en neer 
lopen :zo veel mogelijk tegen ging. Veel 
moeite had men hier overigens niet mee, 
want de voorzitter van Boxtel Vooruit, 
de heer Aug. v. d. Meer, gaf tussen de 
verschillende muzieknummers door, per 
microfoon de nodige aanwijzingen, die 
veelal stipt werden opgevolgd. Doordat 
tegelijkertijd uitleg werd gegeven van de 
uit te voeren werken, kreeg het talrijke 
gehoor een concert voorgeschoteld, 
waarvan de muzikale waarde volledig 
tot :zijn recht kwam. 
Bovenqien · bleek de voorbeeldige .mede
werking van het luisterende publiek een 
goede invloed uitgeoefend te hebben op 
de executanten, want na afloop konden 
deze getuigen het gevoel te hebben ge
had, dat naar het kioskconcert geluisterd 
was, als gold het een :zaalconcert. 
Het past ons dan ook een extra woord 
van lof te wijden aan Boxtels Harmonie, 
alsmede aan het aandachtige publiek en 
al degenen, die het Boxtel Vooruit heb
ben mogelijk gemaakt deze verbeterin
gen in de kioskconcerten aan te brengen. 

-o-
. Deze maand· :zullen de Boxtelse muziek-

gezelschappen nog een drietal keren voor 
het Boxtelse publiek optreden. Zo :zal 
Zaterdag 18 Augustus een muzikale 
rondwandeling gemaakt worden door 
Boxtels Harmonie, terwijl Fanfare St. 
Amoldus uit Lennisheuvel op Zondag 
26 Augustus met een matinee op de 
kiosk voor het eerst in het openbaar :zal 
optreden. De R.K. Gildenbondsharmo
nie :zal op de verjaardag van H. K. H. 
Prinses Wilhelmina, 31 Augustus. oo de 
Markt tenslotte nog een avondconcert 
geven. 
Vertrouwd wordt, dat het publiek tel-

Avonturen van BIM 

EEN REUZE LOCOMOTIEF. 

Als Bim en Bam op :zekere dag een reis 
per trein willen gaan maken, krijgen :zij 
van de machinist te horen, dat de loco
motief stuk is en de trein niet kan ver
trekken. De reizigers vinden dat alle
maal erg onplezierig, vooral mevrouw 

Nijlpaard die haar kinderen in de stad 
moet gaan halen. Goede raad is duur! 
Bim en Bam vinden er echter iets op: 
Ze gaan hun grote vriend Jumbo, de oli
fant, halen en vragen hem een handje te 
helpen. Jumbo houdt wel van :zo'n kar
weitje. Zodra Bim en Bam hem dan ook 
voor de locomotief gespannen hebben, 

kenmale in de:i;clfde geest :zal medewer
ken als verleden Zondag het· geval was, 
opdat de te geven uitvoeringen weer met 
het mec�te genoegen beluisterd kunnen 
worden. 

KINDERSPEEL TUINEN 

EN VERGEETACHTIGHEID. 

Zoals het :zich tot nu toe heeft laten 
aanzien wordt van de kinderspeeltuinen 
in het wandelpark en in de Nieuwstraat 
een druk en dankbaar gebruik gemaakt 
door de Boxtelse jeugd. 
In de speelsheid laat men herhaaldelijk 
kledingstukken liggen. Zo werd de speel-· 
tuin bij het St. Petrus-Jeugdhuis dezer 
dagen weer een geel kindermanteltje ge
vonden. Het is terug te kriigen bij de 
heer C. v. d. Aker (tegenover het Jeugd
huis). 

* In de loop van de volgende week zal 
Boxtel weer de Jaarlijkse invasie beleven 
van kem1iswagens en kermisvolk. Zon
dag 19 Augustus is het immers kermis 
met alle vermakelijkheden van dien. Op
de Markt zullen de volgende attracties 
te vinden :zijn: àutoscooter, rupsbaan, 
autocaroussel, steile wand, luchtschom
mel, vliegbomspel, oefeningsspel, bolero
spel, oefeningsspel, bumpersport, duik
bootspel, draaiijzer, visvermaak, paarden
sport, gebakkraam, suikerwerken, pa
ling-zuurkraam, schiettent, kijktent en
moderne show. Op de Houtwerf: Vlieg
tuigcaroussel, zweefmolen, kinderdraai
molen, luna-park motor- en rijwielb., 
ponnybaantje, danstenten, gebakkraam 
en suikerwerken. * Liempde beleefde 
verleden Zondag de grootste kermis
drukte sedert mensenheugenis. Van hein
de en verre was men gekomen om in het 
landelijke Liempde nog eens een echte 
dorpskermis mee te vieren. Liempde's 
neringdoenden - ook niet van vandaag 
of gisteren - maakten goede :zaken! 
* Maar Liempde heeft ook oog voor 
ernstiger en belangrijker dingen. Zie 
daarvoor maar eens naar het nieuwe wo
ningcomplex, dat men eerdaags hoopt te 
bevolken. 'n Druppel op de gloeiende 
plaat? Kan :zijn, maar dan toch 'n erg 
frisse druppel! * Ouders die met hun 
kinderen verpozing :zochten in ons wan
delpark, waagden :zich tijdens een ten
niswedstrijd met hun lawaaiende kinde
ren te dicht bij de tennisbanen. Zij kre
gen tenminste boze blikken toegewor
pen. Toen dat niet hielp bovendien boze 
gebaren, die beduidden, dat :ze weg 
moesten gaan. Wat :ze stomverbaasd ook 
deden ...... * Nu vernamen we uit ten-
niskringen, dat het bezoek van plaatsge
noten op hoge prijs gesteld wordt even
als het op hoge prijs gesteld wordt, dat 
rumoerige kinderen bij wedstrijden· weg 
blijven. Lawaai verstoort de concentratie 
van de spelers en dat komt het peil van 
de Boxtelse tennissport nu eenmaal niet 
ten goede. Men :ziet: met een beetj_e 
goede wil blijven de moeilijkheden hier 
voortaan van de baan. * De onderwij
.zers en .onderwijzeressen· vall de -Bra

, bantse . R.K Huishoudschoien hielden 
deze week in Boxtel weer een vierdaagse 
cursus in vendelen, volksdansen en meer 
van :zulke schone bezigheden. Het St. 
Paulus-Sportpark in de Nieuwstraat was 
er vol van. We :zagen en hoorden het• 
graag: die vendels, die stegen en negen 
en :zachtkes zoefden op de wind; die 
vrolijke volkswijsjes, waarop de cursis
ten de origineelste dansen uitvoerden. 
Ja, ja, schoon was dat! * Onze laatste 
ster verlicht - hoe kan het anders -
de actie tot massale doorlichting in ·Box
tel. Waarlijk, lezers, ge moet in de ko
mende dagen eens proberen na te gaan 
welk 'n vreselijke :ziekte met de initialen 
T.B.C. wordt aangeduid. Het :zal U· be-

. slist doen besluiten Uw volle medewer
king te geven aan deze belangrijke 
actie! 

Zondagsdienst der Artsen 
.uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 12 AUGUSTUS 

Dokter G. C. Wentholt 
Stationstraat 85 Telefoon 887 

en BAM 

trekt hij de hele trein naar de stad. Een 
vogeltje is op :zijn brede rug neergestre
ken om te fluiten net als de echte loco
motief doet. 
En dat de reizigers schik hebben in het 
geval kun je wel aan hun vrolijke ge
zichten :zien. Ja, het is een reuze loco
motief, die Jumbo! 



V eren,igingsnieuws 
SOCIAAL CHARITATIEF CENTRUM 
OP KERMIS. 
Het Boxtels Sociaal Charitatief Centrum 
zal ev:enals het vorige jaar met de Ker
misdagen op de Markt een s�nd hebben 
met diverse gebruiksvoorwerpen welke 
afkomstig zijn van diverse Boxtelse win
kelien;;, In overleg met het bestuur van 
de Boxtelse winkeliersvereniging is een 
regeling getroffen, waarbij door een rou
leersysteem jaar!iiks de zaken worden 
aangewezen, welke deze stand van goe
deren zullen voorzien. 

P.D.V. ,,DE LUCHTPOST".
Op Zondag 12 Augustus wordt ten bate 
van de T.B.C.-bestrijding een wedvlucht 
vanuit Eysden gehouden. De gehele op
brengst komt ten goede aan onze plaat
selijke afdeling Herwonnen Levens
kracht .. 
Vele winkeliers van Boxtel hebben 
samengespannen voor het schenken van 
een ere-prijs, die de animo bij de deel
nemers aanzienlijk zal kunnen opvoeren. 
,,De Luchtpost" hoopt dan ook dit jaar, 
evenals vorige jaren, een flink bedrag 
te kunnen afdragèn aan Herwonnen 
Levenskracht. 

-o-
Zaterdag en Zondag zal er bovendien 
een speldjesdag worden gehouden voor 
de T.B.C.-bestrijding, zodat ook de Box
telse bevolking een duit in het zakje kan 
doen. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Excursie naar Antwerpen. 
Een der leden bevindt zich op het ogen
blik te Antwerpen, om nadere regelingen 
te treffen voor de excursie, welke op 
Maahdag 20 dezer zal plaats hebben. 
Het is noodzakelijk dat degenen, die van 
plan zijn mee te gaan, maar zich nog 
ni�t hebben opgegeven, dit ten spoedigste 
doen. Het definitieve reisplan wordt in, 
de .loop van de volgende week aan de 
leden to�ezonden. 

Landjuweel te Oirschot. 
De grote optocht der schuttersgilden, die 
aan het landjuweel op Zondag 12 Augus
tus a.s. te Oirschot deelnemen, begint om 
1 uur precies. Belangstellenden uit Box
tel kunnen gezamenlijk per fiets het 
tochtje naar Oirschot maken. Vertrek 
vanaf de Markt (voor het raadhuis) om 
12 uur middag. Desgewenst kan men 
gemakkelük rond 3 uur wederom in Box
tel terug zijn. 

Lustrum-vie�. 
Het 100-jarig bestaan van de Heemkun
dige Studiekring zal feestelijk gevierd 
worden op Zaterdag 29 September a.s. 
met bijeenkomsten enz. in de namiddag 
en in de avond. 
T.z.t. zullen hierover nadere mededelin
gen geschieden. 

,,BRABANTS TONEEL". 
Dat "Brabants Toneel" niet bij de pak
ken neerzit blijkt wel uit het feit, dat 
het thans midden in het zomerseizoen 

" voor~h·et ,;dag"licht '�al treden met het 
prachtige en waardevolle bliispel "Wie 
is de gelukkige?" Voor dit spel, in één 
bedrijf, doch tien taferelen, zijn de repe-

tities al in volle gang. Deze bewezen ons 
dat straks ieder.e,en de groo�ste be)Von
dering ,zal hebben voor dit blijspel, te
meer daar de prijzen dit keer extra laag 
gestèld zijn. 
Neem de moeite om gedurende de ko
mende weken een der etalages in de 
Rechterstraat te bezichtigel) en U zult 
meteen gebruik maken van de voorver
koop der kaarten. 
De première van "Wie is de gelukkige?" 
gaat op Zaterdag 29 September om 8 
uur in het St. Paulus Jeugdhuis, waar 
iedereen (in het bezit van betalingsbe
wijs) zeer welkom is. Verdere bijzonder
heden in een advertentie elders in dit 
blad. 

R.K.J.B. - R.K. BOERINNENBOND. 
Al degenen die zich hebben opgegeven 
voor 't uitstapje naar Zuid-Limburg 
worden beleefd verzocht a.s. Zondag 
van half 12 tot 12 uur in 't lokaal van de 
Eierbond te komen en 't bedrag, zijnde 
f 5,25 per persoon, te willen voldoen. 
Men vertrekt op Dinsdag 21 Aug. 
's morgens half 8 precies. 

R.K.J.B. Afd. BOXTEL. 
Traditiegetrouw wordt wederom op 
Hemelvaartsdag (Woensdag 15 Augustus 
a.s.) een bedevaart gehouden naar de 
H. Eik te Oirschot. 
Vertrek om 5.30 uur 's m9rgens vanaf 
W. Berkelmans, Lennisheuvel, waar 
tevens de fietsen geplaatst kunnen wor
den. 
Het bestuur rekent op zeer grote deel
name. 

SPORT-NIEUWS 
KATH. SPORTVER. O.D.C. 

U.N.A. - O.D.C. '.2- 8 
De eerste oefenwedstrijd van O.D.C. ein
digde in een grQte overwinning voor de 
O.D.C.-ers. En ofschoon men niet al te 
veel waarde kan hechten aan een vriend
schappelijke ontmoeting, waren in deze 
wedstrijd factoren aanwezig, die wezen 
op een moreel herstel van de O.D.C.-ers 
Vooral de pogin__g nog steeds meer doel
punten te maken, toen de overwinning 
reeds lang een feit was, wijst onmisken
baar in die richting. In dit verband zien 
wij dan ook met belangstelling de vol
gende ontmoetingen tegen sterkere 
tegenstanders tegemoet, waarvan de eer
ste is tegen Sarto a.s. Woensdag 15 Aug. 
Sarto is een oude rivaal die thans de
2e klasse heeft bereikt. 
A.s. Zaterdag om 5 uur speelt O.D.C.
tegen een Combinatie van B.V.V. Onno
dig te zeggen, dat dit ook een prima 
oefenwedstrijd is voor de komende com
petitiestrijd. 
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Wij wijzen onze leden er op, dat 
deze maand de nieuwe lidmaatschap
kaarten worden thuisbezorgd. 
Daar deze tevens gelden als bewijs van 
toegang, verzoeken wij nogmaals drin
gend deze kaarten zorgvuldig te be
waren. 
De kleur van de kaarten is dit jaar 
groen. 
Bovenstaande geldt ook voor onze Ju
nioren. 
Voor houders van tribune en terrein
kaarten volgen a.s. week nadere mede
delingen. 

K.S.V. ,,BOXTEL". 

Op de vooravo.@ van de· competitie. 
,,Boxtel" maakte Zondag j.l. in het St. 
Maartentournooi te Zaltbommel een niet 
al te fortuinlijke beurt. In de ontmoe
ting met de organiserende vereniging 
was 't het terreinvoordeel, dat de strijd 
uiteindelijk in het voordeel van de gast• 
heren besliste 3-2. Want ofschoon 
Boxtel het wel wat te kalm opnam tegen 
het fanatieke Zaltbommel, de slechte 
terreinsomstandigheden bleven voor 
"Boxtel" toch een grote belemmering in 
de ontplooiing van haar beste kunnen. 
Volgende week Woensdag (Mari11 ten 
Hemelopneming) speelt "Boxtel" op 
eigen terrein echter de eerste wedstrijd 
in hei: bij gelegenheid van het 2e lustrum 
georganiseerde nederlagentoumooi. Wij 
zijn er van overtuigd, dat "Boxtel" in de 
ontmoeting met Heusden haar best zal 
doen een goede beurt te maken en het 
publiek, dat ongetwijfeld talrijk zal zijn, 
uitstekend voetbal voor te schotelen. De 
wedstrijd vangt aan om half drie. 
N.B. Taxandria en O.D.C. zijn de 
twee andere tegenstanders voor de rood
witters in dit nederlagen-toumooi, dat 
op de Zondagen 26 Aug. en 2 Sept. zijn 
vervolg zal krijgen. Het mag dus met 
recht nog een open vraag genoemd wor
den, welke van deze· verenigingen in 
staat zal zijn "Boxtel" het gevoeligste 
verlies toe te brengen. 

KAJOTTERS ORGANISEERDEN 
ORIENTERINGSRIT. 
De Boxtelse Kajotters organiseerden 
vorige week Zaterdag een oriënterings
rit, die - gezien het experiment dat er 
aan ten grondslag lag - een succesvol 
verloop heeft gehad en een tweede po
ging in deze richting zeker recht
vaardigt. 
Er was voor het dertigtal deelnemers een 
interessant parcours uitgestippeld, dat 
vanaf de Kajuit via Boxtels nieuwe ge
deelte, Molenwijk, Bosscheweg en Hei
straat naar Heult voerde, waar men van
af de controle-post verder door ging 
naar de z.g. ,,Hooibrug", Gemonde, 
Boomstraat, Schijndelsedijk en het afwa
teringskanaal. Hier kreeg de tijd-contro
le-post menig strafpuntje uit te delen 
aan de deelnemers, die van daar uit een 
binnenwegje naar Onrooi zochten om 
vervolgens koers te zetten naar Lennis
heuvel, dat hen weer zag vertrekken in 
de richting Tongeren, waar bij de 
"Mezenhof" de laatste moeilijkheden 
wachtten. 
Bij de prijsuitreiking, die 's avonds tij
dens een gezellig onderonsje in De Ka
juit plaats vond, kregen de volgende per
sonen een der uitgeloofde beloningen in 
ontvangst te nemen: 
B. Roskam en H. Verhoeven (0 straf
punten); A. v. d. Heuvel, J. Kuenen en 
A. Habraken (5 strafpunten); ). Tho
massen uit Liempde (5 strafpunten); J.
v. Zoest en R. v. Geffen (10 strafpun
ten); L. v. d. Brand uit Liempde (to 
strafpunten); J. v. d: Linden (20 straf
punten). 
Van de dames, die het er, algemeen ge
nomen, niet zo bijster hadden afgebracht, 
verdient T. Pastoors met 30 strafpunten 
nog vermelding. 

Voetbal�Supporters
EEN GEVAAR VOOR DE GOEDE 

SPORTBEOEFENING 1 

Nog enkele dagen en Koning Voet
bal is weer een sportseizoen lang de 
ongekroonde vorst over 4e duizen
den voetbalenthousiasten, die Ne
derland momenteel telt. 
De spelers zullen zich weer met 
nieuw elan in de strijd werpen en 
het publiek zal opnieuw pogen aan 
z'n trekken te komen. 

Daarmee, beste lez�rs, zijn we dan al 
meteen aan het cardinale punt vart dit 
artikeltje gekomen: het publiek. 
We wilden het nl. eens hebben over het 
onloochenbare feit, dat supporter en 
overdreven chauvinisme in de voetbaltaal 
allengs twee woorden ziin geworden, 
die onverbrekelijk met elkaar zijn ver
bonden en (erger nog) een onmisken
baar gevaar voor de juiste beoefening 
van deze sport aanwijzen. 
,,Kom, kom", zult U sussen, ,,U over
drijft!" 
Zeker lezers, we weten best dat we, zo· 
als een bekend Nederlands weekblad 
nog niet zo lang geleden schreef, heus 
nog niet behoeven te denken aan tank
grachten en metershoge afrasteringen 
tussen de speelvelden en het publiek, 
zoals we die in Zuid Amerika vinden 

� om het vege lijf van spelers en scheids
rechter te beschermen tegen al te en
thousiaste supporters. 
Neen, zo erg is het hier - op hoge 
uitzonderingen na - gelukkig nog niet. 
Maar dat we, sinds Jan Publiek zich in
tensief met de voetbalsport is gaan be
moeien, wel langzaam maar zeker die 
kant uitgaan, is zo waar als vier de uit
komst is van het rekensommetje twee 
maal twee. 
Ach, we kennen ze allemaal die voetbal
enthousiasten, die eeuwige trouw ge
zworen hebben aan hun club en dan ook 
bij geen enkele wedstrijd ontbreken; de 
mannen, die een week lang de kansen 
van hun favourieten afwegen tegen die 
van hun tegenstanders en altijd tot de 
conclusie komen, dat het kan, dat het 
moet ..... . 
Allemaal heel aardig, maar is het daarbij 
nu persé nodig zich zover te laten gaan 
dat de Zondag bedorven wordt door 
een verloren wedstrijd en tot overmaat 
van ramp de gezelligheid van deze 
mooie dag ook nog uit het ge�in verdre
ven wordt? Toch gebeurt dat! Evenals 't 
ook gebeurt - en dat is misschien nog 
erger - dat men in zijn grenzeloze 
clubliefde op de velden overgaat tot de 
onsportieve daad de spelers aan te vuren 
tot allerlei unfaire dingen; dat men de 
tegenpartij (de gasten) gaat bedreigen 
en ook de scheidsrechter niet veel goeds 
in het vooruitzicht stelt. Halen we ons 
hierbij nog de gevallen voor de geest, 
waarin deze bedreigingen ook ten uit
voer werden gelegd, ja, dan zijn we het 
ogenblik genaderd, waarop vele suppor
ters vermaand dient te worden in het 
volgende seizoen een waardiger houding 
aan te nemen. Gelukkig, dat we ons bij 
de inneming van d_it standpunt niet een
zaam behoeven te voelen. Vele bes.tuur
ders . van voetbalverenigingen verfoeien 
immers even hartgrondig als wij de hier 

gewraakte, onbeheerste houding, die het 
publiek maar al te vaak en al te gauw 
aanneemt. 
En gelukkig zijn er ook nog tal van sup
porters (onze plaats steekt hiermee gun
stig af tegen vele andere!), die zich niet 
laten meeslepen door het stelletje sport
dwazen, dat op bijna elk voetbalveld te 
vinden is. 
Kan het dan niet anders worden? 
Zeker wel! Waarom zouden de bedoelde 
voetbalsupporters zich niet even reali
seren, welk een ongànstige invloed hun 
aanmerkingen tijdens de wedstrijden wel 
moeten uitoefenen op de mentaliteit van 
de spelers? Waarom niet eens bedacht, 
dat het vernoemde wangedrag niet pleit 
voor de personen, dje er zich aan schul
dig maken, en evenmin voor de vereni,
ging tot wie zij behoren? 
En waarom ook niet eens onder ogen 
gezien, dat het verliezen van een ster
kere teg_enstander geen schande is en 
dat voetbal ondanks alles toch een kans
spel blijft en zich· niets aantrekt van de 
wil der supporters? Wanneer men dat 
algemeen gaat doen, zullen de voetbal
spelers hun geliefde sport misschien weer 
op zuivere wijze kunnen beoefenen, 
schuilt er voor menig voetbal-enthou
siast behalve vermaak wellicht ook nog 
opvoeding in de voetbalmatch én be
hoeft het gezin waarschijnlijk !)iet meer 
de nukken van vader-sportmaniak te 
duchten. 
Mogelijk zal de schone leuze "sport 
verbroedert" dan ook nog eens ooit voor 
verwerkelijking vatbaar worden ..... . 

Missie Thuisfront 
Opgehaald door de Boxtelse Missie
naaikring op de bruiloft van v. d. Lan· 
genberg voor het "Missie Thuisfront" 
f 3,60. 

-o-
Voor de nµssie-naaikr:ing "MIAD" werd 
op de bruiloft van Havermans-Klomp 
opgehaald f 12,05. 

-o-
Voor de missie-naaikring "MIAD" werd 
op de bruiloft van v. Zandvoort-v. d. 
Langenberg opgehaald f 3,8'.2. 

Wist U .... 
dat . . .  

dat ... 

dat ... 

dat . . .  

6000 gebruikte postzegels onge
veer een bedrag van f 1,- à

f 1,20 opbrengen? 
er op Sumatra een bloem voor
komt, die op een reusachtige 

, Aronskelk lijkt, die ongeveer 
15 cm per dag groeit en een hoog
te van 2½ meter bereikt? 
vitamine A de groei bevordert? 
vitamine B de zenuwen versterkt? 
vitamine C scheurbuik voorkomt? 
vitamine D ziekten van het been
dergestel (engelse ziekte) tegen
gaat? vitamine E werkzaam is 
tegen onvruchtbaarhei.d? gebrek 
aan vitamine H tot huidziekten 
leidt? 
de zwaarst verteerbare spijzen 
eend, gans, sardines in olie, zoute 
haring, erwten en bonen zijn? 

ENGELSE 

TOFFEE'S 

Dit is waar iedere vrouw 
op gewacht heeft: Herziening Uitbreidingsplan 
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Spaart de prachtige plaatjes voor Albert Heijn's Cinderella-album. 

FLORENCE HURKS 
en 

FRANS LEERMAKERS 
geven hierbij kennis van hun 
voorge1_1omen Huwelijk, waar
van de voltrekking zal plaats 
hebben Dinsdag 21 Augustus 
's morgens om to uur in de St. 
Petrus kerk. 
Rechterstraat 54. 
:Baroniestraat 53. 
n_eceptie in Hotel Theuwkens, 

van 1-2 uur. 
Toekomstig adres: 

Baroniestraat 53. 

Voor de vele bewijzen van 
belangstelling ondervon

den bij ons 25-jarig Huwelijks
feest, zeggen wij hiermede 
hartelijk dank. 

P. Siemerink
M. Siemerink-Hensen

Fellenoord 4, Boxtel. 

B ij de viering van ons 
40-jarig Huwelijksfeest on

dervonden wij zeer veel be
langstelling van geestelijkheid, 
vrienden en kennissen. 
Door deze betuigen wij aan 
allen onze hartelijke dank. 

J. v. d. Heijden
A. v. d. Heijden-v. Aarle

Molenstraat 17. 

Te koop: prima Kano zonder 
dek, plus bijbehorende ped
dels, prijs 40 gld., tevens en
kele paartjes Zebra-vinkjes, 
wit en grijs. Bevragen H. van 
der Heijden, Markt 12, Box
tel. 

Te kqop: Partij prima knol
zaad, . N.:A.K. gekeurd, ! 2,50
per ldlo. T .>ngeren 15, Boxtel. 
Te kQop een partij goed ge
wonnen, .knolgroenzaad, . half
lange • 'Blauwlçop. Joh. van 
Ro�ten,, .,Kastèren • B 31, 
Liempue. 

Nette Werkster gevraagd voor 
Maandag- of Dinsdagmiddag 
en Vrijdag. Bevragen Molen
straat 19. 

H.H. LANDBOUWERS. Voor 
herfst en stoppeluitzaai uit 
voorraad: Knolzaad halflange 
blauwkop Jobé en ronde 
blauwkop, spurrie, serradella 
en alle soorten gras en klaver
zaden. Zaadhandel P. P. van 
Zogchel, Boxtel. 

Gevraagd: hulp in de huis
houding, voor dag en nacht, 
in gezin met kinderen. Be
vragen Molenstraat 19. 

Te koop: beste biggen, slacht
kippen, oranje kanaries, jonge 
bouviers, bietensnijder. Ver
mulst, Mijlstraat 45, Boxtel. 

Te koop: een toom biggen 
G.Y., waaronder gemerkt voor 
stamboek. M. van Roosmalen, 
Vorst 16. 

Te koop gevraagd slachtkippen 
en jonge hanen tegen de hoog
ste waarde. Op 'te geven bij 
"Bestsche Barrier", Tel. 289 
of v. d. Ven, Kromstraat 75, 
Valkenswaard, Tel. 436. 

Gediplomeerd Costumière 
heeft tijd ter beschikking voor 
het maken van dames- en kin
derkleding, ook aan huis te 
ontbieden. Adres bevragen 
Molenstraat 19. 

1½ ha Nagras te huur. Gele
gen in Onrooi. Bevragen bij 
J. Megens, Esschebaan 15,
Boxtel.

Verloren: een zwarte kinder
vulpenhouder op 31 luli (laat* schooldag), vanaf St. An
gelaschool naar Wilhelmina
straat 5. 

Twee electrische schaallampen 
met glasplaten en snoeren te 
koop. Rechterstraat 28. 

Werkster gevraagd : een dag 
per week. Rechterstraat 66. 

Wegens plaatsgebrek te koop 
in goede çtaat zi1nde fornuis
kachel. Bevr. Jan v. Brabant· 
straat 12. 

Gevraagd: net R.K. meisje 
voor dag en nacht in groot 
gezin. Was buiten huis, meer
dere hulp aanwezig. Mevr. v. 
Erve, Gasthuisstraat 17-19, 
Tilburg. 

Te koop: Dorsmachine met 
molen. Te bezichtigen bij 
Kuppens, Loeëind D 7, Liemp
de. Bevragen F. v. d. Berg, 
Weversplaats 36, 's-Bosch. 

Nette werkster gevraagd voor 
Donderdag en Vrijdag. Bevra
gen Molenstraat 19. 

Te koop een partij peren, 
appels en pruimen. Tevens 
een beste waakhond. J. Vor
stenbosch, Vorst 22. 

Dragende zeug te koop. Jos. 
van de Sanden, Onrooi 18. 

Een toom beste biggen bij C. 
Vissers, Vorst 21a. 

Te koop wegens verhuizing: 
huiskamerstoelen en keuken
stoelen, kastje, theekastje, een 
dames- en herenrijwi�I, enz. 
Molenstraat 30. 

GEVESTIGD 
J. W. DE PONT 

TANDARTS 

KERKSTRAAT 3a 

C. ESHUIS
Leenhoflaan 6 
B , 0 X . T, El L ��� 

ALLE VERZEKERINGEN 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 
Mediscb Gedipl. Voetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

Te koop Solex 
wegens slecht gezichtsver• 
mogen mijn zo goed als 
nieuw, geheel compleet 

SOLEX,RIJWIEL 
met belastingkaart tot 1 Mei 
1952. VEKEMANS, 

Clarissenstraat 4, Boxtel 

H.H. Landbouwers, 

Isolatoren, 
met spijker en leertje, 13 et. 

Kippengaas, 
180 cm f 34,50 
150 cm f 29,50 
100 cm f 19,00 

60 cm f 14,50 
per rol van 50 meter. 

Cultivator f 100,• 

Mestkruiwagen f 43,• 

J, 4 en 5 velds Zaadegge 
Ploegristers en •scharen. 

H. Hazenberg Iedere dag spreekuur van 
9-11 uur v.m. en vpl1ens 
afspraak. Eindhovenseweg 43, Boxtel 

� 

' \ Begemaanlels 
\ - ' .,, \ \ \

\ ,, • \ �

\ 
,\ 
\ 

t 1' .,, • 
\ \ 

Pracht wollen kamgaren 
Regenmantels met capuchon 
in beige, grijs en reebruin 

f 116. -

Kinderregenmantels 
gabardine met capuchon lengte 
60 tot 100 cm, kleine ver, 
hoging per maat, vanaf 

f 24.95 

Heren Regenjassen 
prima dubb. poplin een en 
tweekleurig. Prima pasvorm 

f 79. "T 

Wollen kamgaren gabardine 
Regenjassen in blauw, beige 
en grijs, vanaf 

f 108.-

Zie onze speciale etalage 1 
Voor goede regenkleding 

In den Ooievaar 

DE BURGEMEESTER VAN BOXTEL brengt ter openbare 
kennis, dat gedeputeerde staten van Noord-Brabant bij be
schikking van '.21 Februari 1951 en 18 Juli 1951, G. no. 40759

H, goedkeuring hebben verleend aan het bij raadsbesluit van 
14 April 1950 vastgestelde plan tot herziening van het plan· 
van uitbreiding in hoofdzaak en in onderdelen (kom Boxtd, 
Lennisheuvel en Gemonde) met bijbehorende bebouwmas
voorschriften, met dien verstande dat goedkeurina is ont
houden aan de in genoemde besclrlkkingen van gedeputeerde 
staten nader genoemde bestemmingen en het in verband 
daarmede in de bebouwingsvoorschriften bepaalde. 
Het door gedeputeerde staten goedgekeurde plan van uit
breiding in hoofdzaken en in onderdelèn �, met de bijbe
horende bebouwingsvoorschriften, in uitvoerige kaartèn uit
gewerkt, ter gemeentesecretarie voor eenieder ter inzage. 
Binnen een maand na dagtekening dezer bekendma� kun
nen belanghebbenden, die bezwaren t�n het plan bij de 
raad hebben ingediend, tegen de goedkeuring bij de Kroon 
beroep instellen. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. 

Boxtel, 10 Augustus 1951. 

BRILLEN Spaar Uw ogen 
Koopt Uw bril bij een Vako p ticiën 

F. P. van Langen 
Stationstraat 62, Tel. 584 

Erkend ziekenfonds,leverancier voor alle ziekenfondsen. 

Ziet onze etalage met de nieuws.te brilmonturen. 

ALBERT HEIJN 
vraagt nette bediende 
leeftijd plm. 17 jaar. Vakbekwaamheid niet ver• 
eist. Aanmelden filiaal Boxtel. 

Wie is de gelukkige? 
Beproef Uw geluk In de 
verloting ten bate van 

Brabants Toneel 
* Zie volgende week de 

Prachtige prijzen 
In de etalage van de 
Fa. Stelnmann, Rechter• 
straat. 

Een fabrikant kreeg van 
een vriend de raad niet 
meer zulke grote bedragen 
uit te geven voor reclame, 
toen zijn artikel al vrij 
algemeen bekend was, 
doch zijn bescheid was: 

"Mijn reclame is 
de locomotlef _die 
mijn zaken in be• 
weging houdt" 

baarlijk gekruid 

Par stuk à 39 
100 gram et 

., 



OPGELET! 
Café Restaurant "Moorwijk" De R.K. Schoenmakersbond St. Crispijn
Zaterdag 11 Augustus 's avonds 8 uur maakt bekend: afd. Boxtel 

CONCERT 
BOXTELS HARMONIE 

Programma: 
Telefunken, mars 

Egmond ouverture 

Hofballtänze, Walzer 

Divertissement Espagnol 

Y elva Ouverture 

Sur un Marché Persan 

Suite Orllntal 

Finale, mars 

(Joh. Evert) 
(Beethoven) 

(Jos Lanner) 
(L. Desovmus) 

(K. G. Reissiger) 
(A. W. Ketelbey) 

(F. Popy) 

Luxe Autoverhuur 
M. v.d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269 -
Ook voor Trouwpartijen en Dooprijden

Prima Nieuwe Haring in 't zuur 1 O et. 
•• � Bakbokking vers en gebakken

Nieuwe inlegharing 
Verder alle soorten Vis, vers en gebakken. 

--�---�- VOS Stationstraat 44, Tel. 527 

Is Gratis Kermisviering 
voor Uw kinderen mogelijk? ... 

ZEER ZEKER!! 

van 11 t/m 18 Augustus a.s. 
geven wij bij elke aankoop 
van 

2,so gld. 
EEN BON, welke U vanaf Vrijdag 
17 Aug. t/m Zaterdag 18 Aug. tot 
8 uur n.m. kunt inwisselen tegen 

GRATIS RITBEWIJZ EN 

voor de verschillende kinder::attrac:: 
ties op de Houtwerf. 

Uw�spotten 
hebben bij ons een 
DRIEDUBBELE WAARDE 

}(,. U koopt PRIMA KWALITEITEN 
}(,. tegen LAGE PRIJZEN 
}(,. en bovendien ... GRATIS kermisviering 

F. J. WITTEVEEN, BOXTEL 
alléén: RECHTERSTRAAT 18 

:Jlet, aw,uµweun adces, 
PO-Ot fret B.e.tere. q,enre.. 

'N MOOIE BRIL 
juist passend bij Uw uiterlijk. 

Sterk en niet duur 

Fa A. v. Vlerken, Boxle't. 
1 

Erkend leverancier voor alle ziekenfondsen 

Besteedt uw vacantiebonnen nuttig! 
Nu is het de tijd v9or aan
schaffing van een 

NIEUWE FIETS, 
ook om uw kinderen blij te maken met 

een STEP, DRIEWIELERTJE 
of KINDERFIETS 

Pieter v. d. Brandt 
Baroniestraat 48, Boxtel 

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

dat hun zaken gesloten zijn: 
voor reparatie van 20 t.m. 25 Augustus 
voor schoenenverkoop op 20, 21 en 22 
Augustus. 

'lllaaA,tHUueds 'Uw.�u 
HORLOGES }(..
Klokken 
Pendules 
Wekkers SIERADEN 

* 

Verlovingsringen 
Parelcolliers 

Onze grote collectie is aangevuld 
met de nieu1»ste modellen. 

Uw Kermisspaarpot is dan goed besteed
en U hebt er jaren plezier van. 

JUWELIER - HORLOGER 

Boxtel - • Kruisstraat 10 - Tel, 444

}(,. Wij reserveren gaarne het door V 
gekozene tot Kermis 

Lipsticks 
Poeders 
Nagellak 93utvanden 93caak 

BARONIESTRAAT 74 TELEFOON 450 

Boekhandel TIELEN 
Stationstraat 

* 
Nu wordt het tijd voor het bestellen van de

SCHOOLBOEKEN 

voor het nieuwe schooljaar! 

Wij zullen daarvoor gaarne zorg dragen.

In alle mogelijke
SCHOOLBENODIGDH EDEN 

vindt U bij ons een enorme sortering aan
zeer lage prijzen. 

Volgende week speciale school-etalages. 

Koopt voor Uw kermisgeld een goed 

HORLOGE 
Damespolshorloges vanaf f 25,75
Herenpolshorloges vanaf f 27,95

Alle Horloges met schrlftellJlr:e g�rantle. 

F. P •V. Langen, Stationstr. 62
Horloger Opticiën Juwelier 

Gemeentewaterleidingbedrijf Boxtel 

lu r�c cf.s. 
·7o0,..;.;,:-; .. \.

"'

" :, ..

Cocos 100 cm breed 
5.35 :!r._·i�.

nieuwste dessins p. mtr vanaf ., 
}� Half wollen dekens 

24 25 �� zware kwaliteit 2 persoons r.;,.W, 

Hand weef tafelkleden 
• 

;., -�� zeer solied, 125 X 150 cm 7 •75 
-?� 

Cocosmatjes 
1.30 flinke maat vanaf 

Binnenvering bedstellen 
128 75 3•delig met 2 kapok kussens ■ 

(; . 
# 

Pluche tafelkleden 
Perzische patronen 

Stalen ledikanten 
vanaf 22.98 

: . k.�-
met voetbord 2 persoons 

Haardfauteuiltjes 
met gobelin bekleding 

Slaapkamerkleedjes 
moderne patronen 

52.so

34_50 

vanaf 10.90

Voor iets aparts naar . . . . . 

·�

Koopt Uw roestvrij MAGNEET rijwiel 

bij van BOXTEL 
Keuze uit diverse modellen en 10 verschillende kleuren.

Prijzen vanaf 'f. 127 ;iO 

Wij hebben voor elke beurs een passende betalings regeling.

. 

� 

11."''!!:!. Am�• bre■gt Totale _vernietiging met onbeperkte 
IIL garantie. 

w�k- Y I R I M OR S Molenstraat 82, Boxtel
J a_ç s Voor vertrouwellJke boodschappen voorlopig Tel. 513 

• r:�l � 
'' �at� 

�

�" TI<V 1/'t 
�\ L.:·,,r�::::: 
• Geheel lossluilende _Rils- e 
originele gespsluiting aan de voo 

zijde Ruimvollende rug met laste 
dus keurig in ·1 dragen ,luchtig e 
waterdicht 

In alle herenmaten 

28!
0

't Is weer 

In den Ooievaar 
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!J!,caJant' s CenlcUHt 

Katholiek Thuisfront 

SPELDJESDAG OP 12 AUGUSTUS. 

De liquidatie van onze militaire macht in 
Indonesië bracht menig geloofsgenoot er 
toe te menen dat nu ook het Thuisfront 
wel kon worden ontbonden. Hoe ver
klaarbaar ook, die opvatting was een 
misvatting. Weliswaar viel er overzee 
niet veel meer uit te richten, maar daar 
stond tegenover dat het HIER nodiger 
dan ooit was geworden het werk der 
Aalmoezeniers stelselmatig te steunen. In 
het kader van de Atlantische defensie 
zouden immers tienduizenden onder de 
wapens moeten komen en minstens 1 1 /3 
jaar onder de wapens moeten blijven. 

Onze Kardinaal tevens Vicarius 
Castrensis, d.w.z. Legerbisschop - ver
klaarde dan ook letterlijk: ,,Het is de 
wens van de Bisschoppen dat Katholiek 
Nederland onverflauwd en duurzaam 
medeleeft met zijn zonen die op de 
Vloot en in het Leger het Vaderland 
dienen" en "daarom achten Zii het ge
wenst en billijk dat in elke Parochie of 
Plaats een Afdeling van Nationaal Ka
tholiek Thuisfront bestaat, zodat vanuit 
elke Parochie een krachtige steun kan 
worden gegeven aan de Centrale Instan
tie die de gehele geestelijke verzorging 
van Vloot en Leger van de noodzakelij
ke hulpmiddelen voorziet''. 

Ons Hoogwaardig Episcopaat heeft dus 
uitdrukkelijk te kennen gegeven dat het 
Thuisfront geen ogenblik mag worden 
verwaarloosd en dat het voortaan ge
centraliseerd dient te zijn. Een unieke 
gelegenheid om deze bisschoppelijke aan
wijzingen in practijk te brengen biedt de 
Speldjescollecte die Nationaal Katholiek 
Thuisfront 12 Augustus a.s. over heel 
het land houdt. 

Willen de militaire zielzorgers zo vrucht
baar mogelijk werkzaam zijn, dan moe
ten zij over allerlei hulpmiddelen be
schikken. Bladen, boeken en filmen zijn 
in dit verband bijna even onmisbaar als 
Militaire Kapellen en Tehuizen. Van bla
den gesproken: het vorig jaar werden 
via de Aalmoezeniers bijna een millioen 
exemplaren gedistribueerd. En wat de 
Tiende Muze betreft: er werden 271 
filmvoorstellingen georgani��erd, waar
door in totaal rond 56.000 militairen van 
de straat werden gehouden. 
De voorgenomen legering van Neder
landse troepen in Duitsland - naar alle 
waarschijnlijkheid zal in de nazomer het 
eerste contingent naar Lingen, 40 kilo-

meter beoosten het zuidelijkste punt van 
Drente, worden gedirigeerd - betekent 
voor Nationaal Katholiek Thuisfront nog 
een extra verzwaring van zorgen. Van 
Duitse zijde is reeds gewaarschuwd dat • 
de omstandigheden ginder allesbehalve 
gunstig zijn - het is dus dubbel nood
zakelijk maatregelen te treffen ter zede
lijke en geeste]ijke beveiliging straks van 
onze jongens in Duitsland. En dit eist 
geld, vèèl geld! 

"Nationaal Katholiek Thuisfront steunen 
en sterken behoort tot de beste der goe
de werken" lazen wij korteling in het 
maandblad van deze instelling. Zo is het! 
Of mag het niet bij uitstek goed heten, 
er toe bii te dragen dat onze militaire 
jeugd zedelijk gezond en geestelijk gaaf 
blijft? Als we dit op 12 Augustus a.s. al
lemaal indachtig zijn, wordt de landelijke 
Speldjescollecte van Nationaal Katholidc 
Thuisfront inderdaad het succes dat ze 
moet worden, wil het apostolische werk 
onder onze l!lilitairen naar behore!J 
voortgang vinden, willen de wensen on
zer Bisschoppen ook op dit terrein ver
wezenlijkt worden. Daarom: - laat nie
mand in gebreke blijven te offeren en 
laat iedereen bedenken dat altijd het 
bést geofferd wordt door wie offert naar 
vermogen. 

Boxtel toonde Missieliefde 

Boxtels inwoners begrepen kennelijk ook 
zonder veel vlagvertoon van de zijde der 
Witte Zusters, dat met een bezoek aan 
de Fancy-Fair, ofwel Afrikaanse Kermis, 
een reusachtig missiebelang gediend 
werd, want de dagen 4, 5, 6, 7 en 8 
Augustus zijn voor de Witte Zusters 
succesdagen geworden. 
Zodra de Hoog__Eerw. Heer Deken 1. 
Broekman Zaterdagmiddag bij de ope
ning aan de Fancy-Fair een warme aan
beveling had mee gegeven, begon de 
lange trek van de liefdadig ingestelde 
bezoekers uit Boxtel en soms ook ver 
daarbuiten. De iiikkertjes, die aan de 
zorgen van de Witte Zusters zijn toe
vertrouwd, werden telkens goed be
dacht als de ijverige standwerkers en 
-werksters een beroep deden op de aan
wezigen. Het geld rolde er als in een
speelhol, met dit grote verschil echter,
dat de verliezers bijna even blij gestemd
waren als de grote winnaars, de Witte
Zusters, die momenteel de winst bereke
nen en in gedachten al direct de nieuwe
mogelijkheden voor de geest halen. En
moge)ijkheden zijn er in de missie ge
noeg, daarvan kunt U verzekerd zijn!
Dat hebben de bezoekers trouwens op 
de Fancy-Fair met eigen ogen kunnen 
zien, want om van onbeschaafde negers, 
als men in de negerdans zag optreden, 
kinderen Gods te maken, is met Gods 
zegen en Uw steun een reusachtige mo
gelijkheid. En de macht van de tovenaar 
- op de Afrikaanse Kermis eveneens
aanwezig - te breken en de missiona-

rissen de macht te laten winnen, is nog 
zo'n prachtige mogelijkheid. 
Boxtel mag er zich thans op voor laten 
staan bij de verwezenlijking van deze en 
dergelijke mogelijkheden, een . stevig 
handje te hebben geholpen tijdens de af
gelopen Afrikaanse kermisdagen. De 
dankbaarheid van de Witte Zusters, die 
zich reeds uitte in de H. Missen, welke 
de afgelopen dagen werde11 opgedragen 
voor de weldoeners en medewerkers in 
dit liefdadigheidsfeest, zij hier daarom 
nog eens uitgesproken tegenover allen, 
die de Witte Zusters een missie-offertje 
aanboden. 

Boekbespreking 
,,DE CARNAVALSMOORD".

Dezer dagen ontvingen wij een uitgave, 
van A. W. Sijthoff's Uitgeversmaat
schappij N.V. ter bespreking: ,,De Car
navalsmoord" van Martin Mons. 
Omdat ons eigen Brabant de plaats van 
handeling was, begonnen wij dit boekje 
met een bijzondere belangstelling te 
lezen. Gaandeweg groeide deze interesse 
uit tot een spanning, die ons - opge
drongen door de ragfijne intrige - in 
de ban hield tot de ontknoping, welke 
jammer genoeg niet geheel overeenstemt 
met de climax van het gegeven. 
"De Carnavalsmoord" is niettemin een 
boekje, dat met vaardige pen met humor 
en met begrip voor sfeer en karakter
typering geschreven - zijn weg naar de 
lezers wel zal vinden. 

Denksport 
HORIZONTAAL: 1. vulkaanproduct, 5. niet gesloten, 9. eden, 11. 
in het jaar des Heren, 13. lidwoord, 14. lengtemaat, 15. bloedverwant, 
16. verstand, 18. insectenetend zoogdiertje1 19. uitruster van schepen,
22. over, 24. deel van een tennispartij, 25. bevig1 27. land in Europa,
28. deel van een boom, 30. telwoord, 31. water in Utrecht, 33. rivier
in Rusland, 35. jong roofdier, 36. landbouwer, 38. Ac. titel, 39. maan
stand, 41. voorzetsel, 42. deel van een mast, 43. jaarboek, 45. kool,
46. spoel.
VERTICAAL: 2. waterpeil, 3. bloedverwant, 4. vlaktemaat, 5. lofzana1
6. steunpilaar, 7. boom, 8. soort bij1 10. bitter vocht, 12. deel van
Sumatra, 15. vrucht; 17. 0. I. lid van de Raad van Indië, 20. plaats in
Duitsland, 21. strandmeertje 1 22. ton, 23. woonschip, 25. plaats m. 
Gelderland, 26. harsachtige stof, 29. bloedvat; 32. wild zwijn, 33. za114t
spel1 34. boom; 35. vragend voorn. woord, 37. knaagdier, 40. drink
gerei1 41. klap, 43. soort papegaai, 44. boksterm. 

Oplossing vorige puzzle 

HORIZONTAAL: 1. baars, 5. staar, 11. 1.1.1 13. meter, 14. v.m.1 15. 
lip, 17. lor, 18. Mei, 19. ijdel, 21. :noe�, 22. nis1 24. bas1 25. �tafette, 
27. eer, 28. die, 30. over, 33. ergo, 35. nel, 36. bal1 38. dar, 39. N.T.1.
40. degen, 42. Sr.1 43. barones, 45. slang, 46. tegen.
VERTICAAL: 1. billijk, 2. as. 3. rem, 4. me11 5. ster, 6. tor, 7. ar,
8. raming, 10. atol, 12. lid1 14. vee, 16. penseel, 18. mosterd, 20. liter,
21. natie, 23. sar1 24. bed; 26. vonnis, 29. korrel, 31. vet, 32. sago,
34. gas1 36. berg1 37. Lent; 40. dan, 41. nee, 43. ba, «. s.g.

Parochie-Agenda 
13e Zondag na Pinksteren. 
12 Augustus 1951.

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 voor de Parochie,
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Marinus
v. d. Sande; z. a. gel. mndst. voor Ar-

- noldus v. Kilsdonk; 9 uur gel. jrgt. voor
Wilhelmina Toemen-de Leeuw; half 11
Hoogmis gez. H. Mis voor Hendricus v.
d. Meerendonk.
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e
schaal voor de bizondere noden van het
Episcopaat, welke collecte ten zeerste in
de milddadigheid van 'de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Dinsdag, 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. 
Woensdag, feestdag van Maria Hemel
vaart, verplicht te vieren a:ls Zondag. 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; om kwart voor 8 gel.
H. Mis voor Cornelis Voermans en Hen
rica Vervoort;- z. a. gcl, H. Mis voor
Hendrica van Laarhoven; om 9 uur gel.
H. Mis voor MJ,ria Jacoba van Weert
Karssemakers; om half 11 gef. gez. jrgt.
voor Martina van Zeeland.
In alle H.H. Missen gaat de 2e schaal
voor de bizondere noden van het Epis
copaat, welke bizonder in de milddadig
heid van de gelovigen wordt aanbevolen.
Des avonds om 7 uur Lof met rozen-
hoedje.
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: kwart voor 7 gez. gef.
jrgt. voor Joannes van Zeeland; z.a. gel.
H. Mis voor Hendricus v. d. Meeren
donk v.w. de Broederschap van St. Ber
nardus te Ulecoten; half 8 gel. H. Mis -
voor de overl. ouders van de Fam, Voer
mans; z. a. gel. H, Mis voor Louis van
Griensven; half 9 gef. gez. jrgt. voor
Adriana Leermakers-Avendonks.
DINSDAG: Vigilie van Maria Hemel
vaart, geboden vasten en onthoudings
dag, kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor
Adrianus van Zeeland; z. a. gel. H. Mis
voor Hendric;i. v. d. Loo-v. Oorschot;
half 8 gel. H: Mis voor Henric� Ver
voort; z. a. gel. H. Mis voor Josephus
Franciscus van Oers; half 9 gel. H. M!s



voor Adrianus van Rooij in de par. H. 
Har:t: over!. Hedenavond gelegenheid om 
te biechten van 6 uur tot half 8. 
WOENSDAG :Feestdag van Maria He
melvaart, verplicht te vieren als Zondag. 
De H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en half 11, zoals op Zondag is 
aangegeven. Hedenavond om 7 uur Lof 
met rozenroedje. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor een bijzondere intentie; z. a. 
gel. H. Mis voor Lambertus Cuyten v.w. 
het personeel van de firma van Oerle; 
half 8 gel. H. Mis voor de overleden 
ouders van de familie Voermans; half 9 
gel. H. Mis voor Wilhelmina Schelle
kens-v. d. Ven; half 10 gez. Huwelijks
mis. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. voor 
Geerdina Ttmmermans-Leermakers; z.a. 
gel. H. Mis voor Johanna v. d. Bruggen 
te Vught overleclen; half 8 gel. mndst. 
voor Adrianus Schepers; z. a. gel. H. Mis 
voor Johannes Jac. v. Kempen; half 9 
gel. H. Mis voor Johannes Petrus Tielen. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor de fam. v. Gestel-van Hamond; 
z. a. gel. H. Mis voor Johannes Hermans
v.w. de Gildenbondsharmonie; half 8 gel.
H. Mis voor .Marinus van' Diessen; half
9 gel. H. Mis voor Johannes Hermans;
half to gez. Huwelijksmis.
Vandaag 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: Henricus Richard
Hamers geb. en won. te Nijmegen (H.
Aug.) en Maria Johanna Cornelia Ca
tharina van der Eerden geb. en won. in
deze parochie; Antonius Ligtenberg geb.
en won. in deze parochie en Cornelia
Strijbosch, geb. en won. par. H. Hart;
Johannes Wilhelmus van Gestel, geb. en
won. te Oisterwijk en Maria Elisabeth
van Hamond, geb. en won. in deze par.,
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt.
Franciscus Petrus Leermakers geb. en
won. te Boxtel (H. Hart) en Florantia
Antonia Maria Hurks geb. en won. in
deze parochie; Albert Adriaan Hof
manns, geb. en won. te Boxtel (H. Hart)
en Wilhelmina Hendrina Pastoor, geb.
en won. in deze par.ochie, waarvan he
den de 3de 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. 

Vandaag gaat de eerste schaal - ,,de 
stuiversschaal" - voor de kerk; de twee
de voor de Bijzondere Noden. 
En buiten ·worden speldjes verkocht ten 
bate van het Nat. Kath. Thuisfront. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro
zenhoedje voor onze parochianen in het 
buitenland en voor het behoud van de 
vrede. 

Dinsdag - Vigiliedag van het Feest van 
Maria ten Hemel Opneming: geboden 
vasten en onthoudingsdag. Er wordt 
biecht gehoord des morgens onder de 
H.H. Diensten en des avonds van 6 tot 
8 uur. 
Woensd14,l - Hoogfeest van de Opne
ming van Maria ten Hemel, verplicht te 
vieren als Zondag. De diensten zijn zo
als op Zondag: in de kerk om 6, 7, 8, 
kwart over 9 en half 11 en in de Wijk
kapel om kwart over 7, half 9 en kwart 
voor to. Onder de Hoogmis zal door 
ons Mannen- en Jongenskoor gezongen 
worden de Missa Festiva van Gretma
ninoff. 
Des avonds is het om 7 uur Lof. 
De zelatricen van de Retraitepenning en 
de Pauselijke Missiegenootschappen wor
den om half 2 bij de meisjesschool ver
wacht. 
ZONDAG: in de kerk 6 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochianen; 7 uur 1. d. voor overleden 
Vader; 8 uur l d. voor Adrianus v. 
Rooij v.w. Broederschap H. Bloed; kwart 
over 9 1. d. voor Wout v. Weert v.w. Re
traitepenning; half 11 Hoogmis voor 
Petrus Voets v.w. Retraitepenning. 
In de wijk-kapel de "Burcht". kwart over 
7 1. d. voor een overledene; half 9 1. d. 
voor Bijzondere Intentie; kwart voor to 
1. d. voor een overledene.
MAANDAG: om 7 uur 1. d. voor Lam
bertus Cuijten v.w. personeel v. Oerle;
kwart voor 8 1. d. voor Anna Maria v. d.
Ven-v. d. Bogaard; zijaltaar I. d. voor
Petronella van Oers; half 9 1. d. voor
Johan Hermes en Rosalia Schijller z.e.
DINSDAG: 7 uur 1. m. voor Woutherus
v. Weert-Karssemakers; kwart voor 8 1.
d. voor Adrianus v. Rooij v.w. de buurt;
zijaltaar 1. d. voor de levende leden van
de Broederschap St. Willibrord; half 9
1. m. voor Henriette Strijbosch.
WOENSDAG: Maria ten Hemel Opne
ming - in de kerk: 6 uur I. d. voor het
geeste)ijk en tijdelijk welzijn der paro
chianen; 7 uur I. d. v9or overleden
ouders; 8 uur 1. d. v_oor overleden fam.
Paaijmans-v. Kessel; kwart over 9 1. d.
voor Maria v. Esch-van Dijk; half 11
Hoogmis voor Adrianus v. Rooij v.w. de
Broederschap St. Willibrord.
In de Wijk-kapel de "Burcht": kwart
over 7 1. d. voor overleden Vader; half 9
1. d. tot bijzondere intentie; kwart voor
10 1. d. voor overleden Vader:
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Willi
brord v. Zeelapd en Jacobus de zoon;
kwart voor 8 1. m. voor Henricus Die
den; half 9· 1. d. over over!. fam. Ossen
blok-v. Boxtel; half 10 gez. Huwelijks
mis; half 11 gez. Huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur gef. 1. j. voor Wilhel
mus v. d. Horst en Jacoba Rademakers
z.e.; kwart voor 8 1. d. voor Henricus v.
d. Meren donk, par. St. Petrµs over!.;
half 9 1. d. voor Jan Merkx te Bel'licum
over!.

• • • • • • 

ZÁTERDAG: 7 uur 1. j. voor Adriana
van Linden-van Erp; kwart voor 8 I. m.

voor Jan Cornelis van Wijk; zijaltaar I. 
d. voor Antonius v. Keulen te Best over!.
half 9 1. d. voor Lambertus C:uyten v.w.
de buurt.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; to uur H. Mis tot 
bijzondere intentie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot Bijzon
dere intentie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Josina 
-Smits.
WOENSDAG: feestdag Opneming van
Maria ten Hemel, te vieren als Zondag.
Om half 8 H. Mis tot welzijn der pa
rochie; 10 uur H. Mis voor Josephus
Mutserts.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor An
toon v. d. Heijden.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joanna Ma
ria hsvr. van Antoon v. d. Heyden.
ZATERDAG: half 8 jrgt voor Josephus
v. Grinsven en Henrica de hsvr.

Deze week zullen geschieden:
Maandag mndst. voor Henrica van Oor
schot. Dinsdag mndst. voor Joannes 
-Bergman. Donderdag mndst. voor Hen
rica Vorstenbosch. Vrijdag mndst. voor
Cornelia Kapteyns.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL.

Om 7 uur H. Mis voor Hendrikus van
de Loo; om half 9 H. Mis voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de paro
chie; om 10 uur de Hoogmis, als gez.
mndst. voor Hendrikus van der Schoot.
De eerste schaal gaat voor de eigen kerk
en de tweede voor de Bijzondere Noden.
Om half 3 het Lof. Na het Lof wordt
een lied gezongen.
DE H. MIS GEDURENDE DE WEEK

IS OM HALF 8: 
MAANDAG: het mndst. voor Johannes 
Leyten. 
DINSDAG: voor Johanna Renders-v. d. 
Moosdijk. 
DONDERDAG: voor Johanna Kruys
sen-van Erp. 
VRIJDAG: het jrgt. voor Jan Johannes 
van Kasteren. 
ZATERDAG: het mndst. voor Johannes 
Wilhelmus Brands. 
Dinsdag - vigiliedag - verplichte vas
ten- en onthoudingsdag. 
WOENSDAG, 15 Augustus, HOOG
FEEST VAN DE TEN HEMELOPNE
MING VAN DE H. MAAGD MARIA. 
Verplicht te vieren als Zondag. Om 7 
uur H. Mis voor Catharina Vorsten
bosch-van Kuringe te Esch overleden; 
om half 9 H. Mis voor Hubertus Schel
lekens te 's-Hertogenbosch overleden; 
om 10 uur plechtige HOOGMIS voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie. Om half 3 plechtig VESPER
LOF op de eerste dag van de Nationale 
Gebedsweek, t 5-22 Augustus, tot Eer
herstel aan het Onbevlekt Hart van 
Mari.a. . 
Gelegenheid tot biechten deze week: 

dagelijks des morgens vóór de H. Mis, 
en des middags Dinsdag en Zaterdag 
van 6 tot 7 uur. 
De gebeden worden verzocht voor de 
Eerwaarde Zuster Agnes te Lisieux over
leden; voor Johanna Kruysen-van Erp 
alhier overleden en voor Johannes Strik 
te Nijmegen overleden. 

PAR. ST. JANS ONTI-IOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Antonetta 
Jan Schoenmakers; 8 uur l.j. voor Ge
rardus Putmans en Anna de hsvr.; 10 
uur de Hoogmis tot welz. der par.; 3 uur 
Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. v. Theo
dorus v. den Boer; 8 uur 1. -mndst. voor 
Marinus Kuppens; 9 uur z.m. tot bijz. 
intentie. 
DINSDAG, vigilie van 0. L. Vrouw 
Hemelvaart, geboden vasten- en onthou
dingsdag met biechthoren als op Zater
dagen: 7 uur z. mndst. voor Zeereerw. 
Heer Theodurus v. d. Laar; half 8 1. 
mndst. voor Arnoldus Bressers; 8 uur 
l mndst. voor Adrianus v. d. Velden.
WOENSDAG, feestdag -van 0. L. Vr.
Hemelvaart, geb-oden te vieren als Zon
dag: half 7 I.m. tot welz. der par.; 8 uur
Lm. tot bijz. intentie; 10 uur z.m. voo·r
de leden der proc. van Kevelaar; 3 uur
.plechtig Lof met processie.
DONDERDAG: 7 uur 1. mndst. voor
Cornelia Traa; 8 uur 1. mndst. voor Bar
bara Johannes Heykants; 9 uur z.m. tot
bijz. intentie.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Johan
nes Oerlemans; 8 uur I. mndst. voor Pe
tronella Frans Vingerhoets.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Wil
helmus Witlox; 8 uur I. mndst. voor Wil
helmus Herm�s.
ZONDAG: half 7 I. mndst. voor Jan v.
d. Berk; 8 uur I.m. tot weh:. der par.;
to uur z.j. voor Hendrica Albertus v. d.
Tillaart.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Jan Maas; 
Dinsdag 7 uur I.m. voor Adrianus Cor
nelis Kuppens; Woensdag 7 uur I.m. v. 
Laurentius Quinten als overleden lid St. 
Willibrord; Donderdag 7 uur I.m. voor 
Maria Adrianus v. Dijk als overleden lid 
St. Willibrord; Vrijdag 7 uur I.m. voor 
Johannes Oerlemans als overleden lid 
St. Willibrord; Zaterdag 7 uur I.m. voor 
Hendricus Quinten als overleden lid St. 
Willibrord; Zondag 7 uur I.m. voor Jo
hanna Adrianus de Rooy als overleden 
lid H. Moeder Anna. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH.' 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en to uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag, vigilie voor het feest van 
Maria-ten-Hemel-Opneming, geboden 
vasten en onthoudingsdag. Gelegenheid 

om te biechten van 3-4 uur en van 6 
tot half 8. 
Woensdag, feest van Maria-ten-Hemel
Opneming te vieren als Zondag. Tevens 
dag van eeuwigdurende aanbidding voor 
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. 
ZONDAG, 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v: d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Johanna van Dorenmalen-v. d. 
Bruggen te Vught overleden; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Petrus 
Drijvers en Geertruda Lommers·de hsvr.; 
'8 uur mndst. voor Henaricus van den 
Langen berg. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Antonia 
Wilh. v. Rulo v.w. RK. 'Boerinnenbond; 
8 uur H. Mis voor Mej. Maria Emerentia 
Banens. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Jo
sephus Vorstenbosch en Adriana van de 
Nosterum de hsvr.; half 9 H. Mis voor 
Johanna Maria van Rooy0v. él. Horst 
v.w. Br. H. Com. Bokhoven; 10 uur
Hoogmis voor de Parochie.
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor :Anna 
van der Bruggen; 8 uur jrgt. voor Petrus 
van Oers. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelia van 
Oers-v. d. Braak; 8 uur jrgt. voor W'il
lem Konings. 
.ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Laarentia 
Konings-v. Vessem; 8 uur rondst. voor 
Gerardus Josephus van Oers. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den, Langen berg.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag t 2 Augustus. Dertiende Zondag 

na Pinksteren. Deze middag om 3 uur 
Lof met rozenhoedje. 
Dinsdag: Vigiliedag vah 0. L. Vrouw 
ten Hemelopneming. Geboden vasten en 
onthoudingsdag. 
Woensdag: Feestdag van 0. L. Vrouw 
ten Hemelopneming. Geboden Feestdag. 
De H.H. Missen zijn zoals op Zondag. 
Om 3 uur Lof met Rozènhoedje. 
Donderdag: Feestdag van de H. Joachim. 
Om 8 uur Lof. 
Zaterdag: ofn 8 uur Lol. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor 
Hans Janssens. 
MAANDAG: om 7 uur jaargetijde v,oor 
Theodora Kuypers-bloots; oni half 8 
voor Dokter Theodorus Strengers. 
DINSDAG: om half 8 voot Dokter The
odorus Strengets. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie van 
de VoortplaRting des èeloofs; om half 
9 voor de Heer en Mevrouw Wortelboer
Sutman. 
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-KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Een redelijk bestaan 
DE VOORWAARDE VOOR EIGEN 

EN ALGEMEEN WELZIJN, 
Wij schreven op deze plaats al dikwijls 
over persoonlijk welzijn, over algemeen 
welzijn, over sociaal welzijn, enz. Bij 
het woord "welvaart" denkt men het 
:eerst aan goede zaken doen en bij het 
woord ":welzijn" denkt men het eerst aan 
veel verdienen om er ruim van te kun
nen leven .. Toch is dit een fout die dik
wijls oorzaak is van verkeerd inzicht in 
veel dingen van politieke, sociale of eco
nomische aard. 
Wanneer bijvoorbeeld ernstige sociolo
gen kritiek uitoefenen op de overheids
voorzienjngen en zeggen dat deze op 
de duur· het welzijn niet zullen bevorde
ren maar tegenhouden, dan is een mens 
die van deze voorzieningen het geldelijk 
voordeel ondervindt gauw geneigd te 
denken, dat hem dit voordeel niet ge
gund wordt en vraagt zich af: waarom 
zou dat niet goed zijn voor ons welzijn, 
vroeger hadden we armoede en nu gaat 
het toch? 
In zulk een redenering wordt· vergeten 
dat "welzijn" heel wat meer omvat en 
heel wat voomamere dingen dan een 
voldoende gevulde beurs. Het welzijn, • 
zowel het persoonlijk als het algemeen 
welzijn, bevat zeker een finantieel rede
lijk bestaan, maar hoofdzaak is: goede 
verhoudingen in de samenleving waarin 
tot uiting komt een juiste toepassing van 
de christelijke beginselen in het maat
schappelijk leven. 
Deze drie begrippen - redelijk bestaan, 
goede verhoudingen, christelijke begin
selen - omvatten de hele maatschappij
leer. 
Onder de christelijke beginselen voor 
de maatschappij verstaan wij de juiste 
opvatingen over de natuur en de be
stemming van de mens, over het natuur
lijke reent van de mens op vrijheid en 
zelfstandigheid, over de aard en de 
rechten van het gezin, over het vereni
gingsrecht, het eigendomsrecht, over de 
juiste waarde van kapitaal en arbeid voor 
de gemeenschap en voor de bezitter en 
niet-bezitter, over de standenbouw van 
onze samenleving, over de grondslagen 
en bevoegdheden van het kerkelijk en 

• burgerlijk gez�.
Eenmaal in al deze kwesties de juiste
opvatting gekend en aanvaard, kan een
oordeel gevormd worden over de juiste
verhoudingen in de samenleving: de ver
houding van de persoon tegenover de
gemeensch�p en tegenover de medewer
kers in bedrijf, vereniging of organisatie,
de verhouding van groepen en standen
onderling, de verhouding in het gezin.
De goede harmonie in de gemeenschap
vindt zijn voorbeeld en grondslag in de
goede harmonie in de gezinnen die de
kernen, de bouwstenen zijn van de hele
mensengemeenschap. Deze goede har
monie in de gezinnen en in de hele
samenleving is het eigenlijke welzijn, de
volledige welvaart van de maatschappij.
We gaveQ hier nog maar een opsom
ming om U een overzicht te geven van
de veelheid der problemen die naar
voren I!:om_�n wanneer het vraagstuk van
het "welzijn" aan de or:de gesteld wordt.
En zoals U ziet is dit heel wat meer dan
een geldkwestie, dan een kwestie van
loon of salaris of inkomen. Dit laatste
punt hebb�n we in de opsomming nog
niet genoemd omdat dit met het eigen
lijk welzijn maar betrekkelijk weinig te
maken heeft al is het dan ook het punt
dat bij veel mensen en veel gezinnen de
meeste last veroorzaakt. Het inkomen
is, op de keper beschouwd, niets anders
dan eeQ noodzakelijk_!! voorwaarde waar
aan voldaan moet zijn om tot een goe
de harmonie in de samenleving te kun
hen komen. Daarom is het in de laatste
halve e-euw de grote bekommernis ge
weest van allen die, of van overheids
wege (kerkeliik en burgerlijk) of vanuit
het verenigingsleven iets met het maat
schappelijk leven te maken hebben om
voor alle standen een • redelijk be�taan
te verkrijgen. 'n Goede orde, goede ver
houdingen in de maatschappij kunnen
niet ontstaan el} niet blijven bestaan, als
niet alle standen van de maatschappij
een redelijk bestaan hebben, zoals geen
boer of tuinder goede gewassen kan
kweken op slechte grond: goede grond
is een noodzakelijke voorwaarde voor
de kweek van goede gewassen. Hiermee
willen we niet beweren, dat eerst ieder
een een voldoende bestaan moet hebben
alvorens men kan beginnen te bouwen
aan 'n goede orde in de samenleving:
men kan er gelijktijdig aan werken zoals
men ook gelijktijdig gewassen kan kwe
ken en zijn grond kan verbeteren. Maar
een goede maatschappelijke orde zal
nooit werkelijk bereikt worden zolan_g
niet ieder�en het kan brengen tot een
redelijk, dat is: een menswaardig
bestaan.
Nu is het maar de vraag: wat is een
redelijk, een menswaardig bestaan?
Zéker is· dit niet: een bestaan waarmee
iedereen tevreden zou zijn, want weinig
mensen zijn ooit geheel tevreden en
veel mensen zijn nooit tevreden. , Wij
geven onze omschrijving direct prijs
voor een betere, maar wij zouden een
menswaardig bestaan aldus willen om
schrijven: een inkomen waarmee men
aan de gemiddelde behoeften volgens

zijn stand kan voldoen, met een werke
lijke kans om met spaarzaamheid �n vlijt 
vooruit te kunnen komen. 
De juiste QPvatting hieromtrent is door 
veel omstandigheden vertroebeld. De 
eerste en meest invloedrijke omstandig
heid is: de nog steeds te grote finantiële 
ongelijkheid. Finantiële gelijkheid van 
allen zou onnatuurlijk en ongezond zijn 
voor de samenleving, maar te grote on
gelijkheid is een ramp. Veel is in dit op
zicht verbeterd maar nog steeds is er 
een optasting van vermogens bij weini
gen tegenover bezitloosheid en bestaans
onzekerheid bij velen. In de liberale tijd 
was het een optasting van vermogens bij 
weinig zeer rijk_e particulieren tegen
over een grote massa die in ellende 
leefde; dit vers_chijnsel is sterk af_g_eno
men. Maar daarvoor in de plaats komt 
een toenemende optasting van vermo
gens in handen van de overheid en van 
grote lichamen tegenover een grote mas
sa, die wel niet meer in ellende leeft, 
maar wel in overdreven overheidsbe
moeiing afgesneden dreigt te worden 
van de kans om nog ooit onder over
heidszorg uit te komen, afgesneden van 
de kans om nog ooit op te klimmen tot 
een vrij en zelfstandig bestaan, Deze 
ontwikkeling heeft bovendien nog mee
gebracht dat vele zelfstandigen, die op 
velerlei gebied niet aan de overheidszorg 
toekomen, nu een kommervol bestaan 
hebben en eigenlijk niet kunnen rond
komen, niet toekomen aaJl wat men 
noemt het bestaansminimum. 
Dit bestaansminimum is het minste wat 
voor iedere mens en ieder gezin kan 
worden opgeëist en waar beneden nie
mand mag afzakken, die in staat is vol
doende arbeid te presteren. Dit be
staansminimum omvat het noodzakelijke 
voor woning, kleding en voeding, voor
zover men er werkelijk niet buiten kan. 
Dit minimum is niet voldoende voor een 
redelijk bestaan, want het ligt beneden 
het gemiddelde van iedere stand. En 
het is de onvergefelijke fout van de li
berale tijd dat de gro.te_ massa zelfs nog 
ver beneden dit minimum heeft geleefd. 
Dit laatste heeft nog een andere om
standigheid opgerç,epen die de juiste op-. 
vatting omtrent het menswaardige be- • 
staan, nodig voor het welzijn, vertroe
belt nl. het uitbuiten van de ontevreden
heid van hen. die minder bezaten. Socia
lisme en communisme willen de ophef
fing van het standsverschil: het radikale 
communisme eenvoudig door uitroeiing 
van alle hogere, vooral van de leiding
gevende standen; het socialisme door 
gelijkmaking van de inkomens. De socia
listen zi�n te weinig het verschil tussen 
,,stand" en "klas" in de maatschappij. 
Verschil van stand is niet hetzelfde als 
verschil van klas: Standsve-rschil is een 
onderscheid volgens !Jlaatschappelijk en 
cultureel peil, wat voornamelijk omvat: 
de graad van zelfstandigheid, de levens
wijze en de ontwikkeling. Klasseverschil 
is een onderscheid volgens finantiële 
maatstaf wat dus neerkomt op veel of 
weinig bezit en op veel verdienen of 
weinig verdienen en het is duidelijk dat 
dit klasseverschil dwars door verschil
lende standen kan h�enlopen en inder
daad heenloopt. 
Over de standen in de maatschappij ho
pen we een volgende keer te spreken. 
In de achter ons liggende klassestrijd, is 
vooral door de socialisten de laagste 
klas vereenzelvigd met de arbeiders
stand. 
Dit beantwoordde toen wel aan de fei
ten, maar het kan nooit beantwoorden 
aan de juiste opvatting en deze·· fout 
heeft een klassestrijd ontketend die nog 
altijd doorwerkt in ontevredenheid en 
jaloersheid onder de mensen, die een 
oplossing zeer moeilijk en wel bijna on
mogelijk maakt zolang de inzichten niet 
zijn verhelgerd. 
Het enige goede dat men, principieel be
keken, van de vele overheidsbemoeiin
gen, verplichte verzekeringen, enz. kan 
zeggen is, dat het 't scherpste en grie
vendste klasseverschil heeft we_ggenomef! 
van de arbeidersstand (- niet van de 
zelfstandigen-), maar het heeft de ar
beidersstand als stand niet verbetert, 
eerder verlaagt, immers gebracht tot 
een onvrijheid en afhankelijkheid die te 
duurzamer en c:mafwendbaarder zal zi.in 
omdat het is vastgelegd in de wet en 
overgegeven aa_n de routinemolen der 
ambtenadj. Het is onze grootste sociale 
zorg hoe uit deze dodende tredmolen 
van de wettelijke reglementering van het 
leven, weer een levende maatschappij is 
te ontwikkelen, waarin iedereen door 
zelfwerkzaamheid en zelfordening van 
zijn leven, voor zich en zijn gezin een 
zelfstandiger bestaan kan opbouwen in 
een arbeidzaam leven, dat in zichzelf 
ook de waarborgen beeft voor de voor
zieningen die nu worden aangebracht 
en opgelegd door de overheid. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitaluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 19 AUGUSTUS 

Dokter Margry 
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Plaatselijk Nieuws 
ACTIE VOOR DE TWEEDE FAZE 
IN DE T.B.C..BESTRIJDING. 

Zoals men weet is in Boxtel een groots 
opgezette progaganda-actie voor de mas
sale doorlichting van de bevolking ge
start. Natuurlijk behoort deze actie de 
volle medewerking van Boxtels inwoners 
te krijgen, want het is een eerste ver
eiste in de T.B.C.-bestrijding de--t.b.c.
lijders op te sporen. Een tweede vereiste 
is· echter deze lijders te verzorgen, 
maar van zelfsprekend is deze tweede 
faze bijna onbetaalbaar duur. Men den
ke aan de kostbare sanatoria, de moder
ne geneesmiddelen en de langdurige ver
plegingskuren. Het kost de T.B.C.-be
strijders onnoemelijk veel moeite de fi
nanciële eindjes aan elkaar te knopen. 
Gelukkig is Noord Brabant in het bezit 
van een "Eigen verpleegfonds", opge
richt door Dr. Kooien z.g. uit Schijndel. 
Dit fonds nu, verstrekt in daartoe ge
schikte gevallen subsidie bij uitzending 
van Brabantse mensen naar een Sanato
rium, mits ter plaatse een collecte wordt 
gehouden voor dit fonds. 
Op 18 en 19 Augustus komt men U in 
Boxtel "lastig vallen" met deze collecte, 
die ongetwijfeld zal slagen als het ker
misvierend Boxtel wil bedenken dat het 
beter is te kunnen geven dan te moe
ten ontvangen. Stel daarom de Dr. 
Hoek's Vereniging, die zich met deze 
collecte heeft belast, niet teleur en geef 
door een gulle kermisgave Uw medewer
king aan deze tweede faze in de T.B.C.
bestrijding. U helpt daarmee Uw lijden
de mede-inwoners op prachtige wijze! 

ARBEIDSBUREAU BOXTEL. 
VRAAG: Electro-monteur, cirkelzager, 
lintzager, slijper, houtsjouwers, rond
breier, slagersknecht, meisjes voor Che
misch bedrijf, landarbeiders voor N.O. 
Polder, voor gehuwden woning beschik-
baar, aanbelden vóór 28 Augustus. 
AANBOD. grondwerkers, opperlieden, 
metselaars, timmerlieden, stucadoor, 
schilders, kleermaker, schoenfabriekar
beiders, schoenmaker, machine bank
werkers, automonteur, wevers, textiel
arbeiders, tuinkn�cht, vertegenwoordi
g.ers, chauffeurs, kantoorbedienden 
(mann. en vrouwelijk), meisjes voor hulp 
in de huishouding, winkelpersoneel 
(vrouwelijk). 
Alle inlichtingen vrijblijvend bij het Ar
beidsbureau, Telefoon 459. 

CABARET IN DE ARK. 
Van Meurs-càbaret-variété, dat alom een 
zeer goede naam heeft en voor Boxtel 
totaal nieuw is, komt met de kermis
dagen in Schouwburg De Ark. Onge
twijfeld zal het optreden van dit cabaret
ensemble voor velen een interessante af
wisseling in de normale kermisgeneugten 
betekenen. Men leze de 'bijzonderhe
den in een advertentie, elders in dit 
blad. 

MUZIKALE WANDELING 
BOXTELS HARMONIE. 
Op de vooravond van de kermis - Za
terdag 18 Augustus dus - zal Boxtel's 
Harmonie een muzikale wandeling door 
onze plaats maken. Vertrek vanaf café 
uDe Kom" om 8 uur. 

VROUWE FORTUNA 
VERWACHT U. 
Evenals vorig jaar zal het Boxtels Ka
tholiek Sociaal Charitatief Centrum ook 
in de komende week een kermisloterij 
organiseren ten bate van het hulpbehoe
vende deel onzer bevolking. 
Gedurende alle kermisdagen zult U op 
de Markt bij de speciale loterijstand Uw 
geluk kunnen beproeven. Vrouwe For
tuna wacht daar op U, kermisvierders, 
n.b. met de armen vol prachtige prijzen,
afkomstig van de Boxtelse winkeliers.
Het is prettig hierbij te weten, dat het
geluk voor iedereen is weggelegd; mocht
men immers geen prijzen in de wacht
kunnen slepen, dan is het nog altijd een
grote voldoening te kunnen zeggen, dat
men meegeholpen heeft met het lenigen
van de nood van hulpbehoevende men
sen uit eigen plaats.
Daarom: Geen kermis zonder lot van
het Boxtels Katholiek Sociaal Charitatief
Centrum.

WAARDERING 
VOOR MUZIKALE GESTEi · 
Er heeft zich te Boxtel een Comité ge
vormd, bestaande uit een deputatie van 
Katholiek Thuisfront en enige burgers, 
die menen dat de Boxtelse ingezetenen 
de gelegenheid moeten krijgen hun waar
dering te tonen voor de sympathieke 
muzikale geste, die de R.K. Gilden
bondsharmonie in de afgelopen jaren 
tegenover de repatriërende Boxtelse mi
litairen heeft betoond. Het opgerichte 
Comité verzocht ons dan ook mede te 
delen, dat de post dezer dagen huis 
aan huis een zakje zal bezorgen, dat in 
de kermisweek door de gerepatrieerden 
zal worden opgehaald. Naar we verder 
vernamen is het de bedoeling van het 
Comité de opbrengst te besteden op een 
wijze, waaruit duidelijk zal blijken hoe
zeer Boxtel goede daden op prijs stelt. 
Een speciaal beroep wordt gedaan op 
de Boxtelse jeugd, die steeds zo gretig 
heeft geprofiteerd van de muzikale wan
delingen en de serenades. Mogelijk blijkt 
dit hun wel een extra gift waara te 
zijn geweèst. 
GESLAAGD: 
Voor het Diploma Algemeen-Handels
kennis slaagden op 8 Augustus� de He-. 
ren A. Brands, H. v. Houtunr; A. van 
Kasteren. 

NOG EEN 4-DAAGSE ·sucCES. 
Achteraf is gebleken, dat we met de 
vermelding van de Boxtelse successen in 
de Nijmeegse 4-daagse onvolledig zijn 
geweest. We vernamen n.l., dat ook de 
heer Van Dommelen uit onze plaats 
deze tocht met succes heeft gemaakt, 
nota bene voor de vijfde maal. 

Gemeenteraadsvergadering 
Vrijdag 10 Augustus j.l. kwam de raad 
van de Gemeente Boxtel in openbare 
vergadering bijeen ter behandeling van 
een aantal agendapunten, die alle vlot 
onder de voorzittershamer door gingen. 
Na de formele openingspunten, de vast
stelling van de notulen en het goedkeu
ren van de ingekomen stukken, werd be
sloten om op een tweetal ingekomen 
bezwaarschriften inzake het vergun
ningsrecht afwijzend te beschikken. Ter 
bevordering van de bloei van het lager 
onderwijs en voor een betere coördina
tie op dit gebied, werd door de Raad 
vervolgens een commissie van toezicht 
op het lager onderwijs in deze gemeen
te ingesteld. Hierin hebben zitting 
F. de Rooy, hoofd van de St.
Franciscusschool; J. Petersen, boofd van
de Openbare Lagere School; Mr. Th.
Vosters, W. van Gent en D. Vos.
Aan het bestuur van de St. Paulusschool
in de Nieuwstraat werd de r19dige finan
ciële steun verleend om de door lood
diefstal geleden schade te kunnen her
stellen.
Aan B. en W. werd machtiging verleend
tot het verhuren van een tweetal com
plexen middenstandswoningen en een
complex van 9 woningwetwoningen in
de Doornakkerlaan.
Bij het voorstel tot onteigening van
gronden lapgs de Rechterstraat (ter
hoogte van de thans gesloopte huizen)
putte de Raad zich uit in het geven van
adviezen en het doen . van voorstellen,
welke echter allemaal wat erg ver op de
gang van zaken vooruitliepen. De voor
zitter bracht ze tenslotte tot de juiste
waarde terug door op te merken, dat
eerst het eigendomsrecht verkregen dient
te worden en pas dan de situatie gecon
fronteerd kan worden met de ontstane
mogeliil<:heden. Tot zolang achtte hij het
echter verkeerd zich door garanties aan
bèpaalde personen of firma's te binden,
alhoewel hij graag geloofde, dat de Raad
straks de eerste kansen zal willen geven
aan de vroegere eigenaars van de be
treffende gronden. Bij de aanneming
van dit voorstel vroeg het lid D.e Visser
aantekening van zijn gekantheid tegen

onteigening. 
Het voorstel tot w11z1gmg van de bij
zondere voorgevelroofüjn, geldende voor 
de Rechterstraat (Noordzijde), tussen 
Kruisstraat en Rozemarijnstraat, en voor 
de Rozemarijnstraat (Westzijde), werd 
aangehouden tot een volgende verga
dering. 
Hierna werd goedkeuring gehecht aan 
de voorgestelde verkoop van een drietal 
percelen grond, gelegen in de z.g, 
Oetendonken, aan het mannengasthuis. 
Het Kerkbestuur van de Parochie van 
het H. Hart van Jezus kreeg van de 
Raad vervolgens het recht tot ingebruik
neming van een stuk grond, dat nodig 
was voor het aanleggen van een speel
terrein achter wijkkapel "De Burcht". 
Bij het voorstel tot wijziging van de 
gemeentebegroting voor het dienstjaar 
1951 in verband met de verbetering van 

•het zwembad, wezen o.a. de leden De
Laat en G. v. d. Meyden op de nood
zaak het uitgetrokken crediet niet eerst
te besteden aan de verbetering van de
accomodatie, doch aan de grondige zui
vering van het zwemwater, dat nog veel
te wensen overlaat en vele zwemmers
weerhoudt van een bad in deze zwemin
richting.
De voorzitter stelde daarop voor het be
grotingsbedrag goed te keuren, doch de
wijze van besteding te regelen, in over
leg met deskundigen.
Voorts werd op de begroting voor 1951
het benodigde bedrag uitgetrokken voor
het herstel van de brug over het Smal
water, welke werkzaamheden spoedig
zullen beginnen0 
Ook de wijziging, die het verzoek be
trof van het bestuur der R.K. Jongens
school te Gemonde om gelden voor de
inrichting van een spreekkamertje, werd
goedgekeurd.
Bij de rondvraag hamerden de leden v.
d. Sande en Kurstjens op het punt "wa
terlopen en waterlossingen", aangezien
dit nog niét de beloofde aandacht had
gehad van de gemeentewerken. Het lid
Kurstjens beval speciaal de Mijlstraat
aan in de zorg van B. en W. Het lid
Baayens verzocht om in de Nieuwstraat

OMGEVI N.G 

!Bcalant's Centaun 

in de kermisweek 

Boxtel viert volgende week kermis 
of houdt vacantie, ook het drukkerij
personeel. Toch zal Brabant's Cen
trum 24 Augustus op tijd door de 
brievenbussen moeten schuiven. Wil
len de adverteerders ep. inzenders 
van copy daar straks even aan den
ken� Wellicht komen we dan -
ondanks de geringe arbeidscapaciteit 
van de drukkerij - toch tijdig van 
de pers! 

WINANDO" 
iN DE NIEUWE BIOSCOOP. 
,,Een mysterieus onderdeel van alle ker
misrariteiten der komende dagen", mag 
het optreden van de magische groot
meester "Winando" wel genoemd wor
den, want deze beroemde fascinateur en 
gedachtenlezer kondigt voor het kermis
vierende Boxtel een programma aan 
waarin alles wat op magisch gebied te 
zien is de revue passeert. Ter afwisse
ling van Winando's experimenten zal 
ook Merry Lupino in dit programma op
treden, en wel met haar wonderlijke 
manipulatie met brandende dgaretten. 
Het beloven Zondag en Maandag dus 
bijzondere avonden te worden. Nadere 
bijzonderheden vindt U in een adver
tentie, eveneens in dit blad opgenomen. 

GEMONDE 
CONCERT 
FANFARE ST. LAMBERTUS. 
Morgenavond, Zaterdag 18 Augustus, 
zal de Fanfare St. Lambertus van half 8 
tot 9 uur onder leidin_g_ van de heer Jos. 
v. d. Braak een concert geven op de
kiosk. Belangstellenden worden dringend
verzocht tijdens de concerten de ge
wenste ·stilte te bewaren.

Burgerlijke . Stand 

VAN 7 AUG. t.m. 13 AUG. 1951. 
GEBOREN: Christianus C. zoon van C. 
H. Bergma,n e. v. B. J. M. van Dun,
Breukelsestraat - Antoine F. C. J. M.
zoon van F. A. A. van Heesch e. v. Cc
C. G. M. de Wit, Rechterstraat 69 -
Theodorus P. zoon van P. J. Timmer
mans e. v. M. Tinnenbroek, Parallelweg
Nrd 7 - Francina M. dochter van W.
C. van der Pol e. v. M. A. van Doore
malen, Lennisheuvel 27 - Hermanus 
J. A. M. zoon van J. C. A. van der
Burgt e. v. J. H. Janssen, van Ranst
straat 30. 
ONDERTROUWD: Gerardus A. J. van 
Beekhoven en Johanna M. Verhagen -
Petrus C. M. de Kroon en Catharina 
Witlox - Arnoldus P. J. van Hemert 
en Antonetta J. van den Braak. 
GEHUWD: Gerardus W. Ossenblok en 
Christina P. van Boxtel. 

het linkergedeelte, nabij het St. Paulus
Jeugdhuis de nodige verzorging te 
geven. Vervolgens verzocht hij de mo
gelijkheid van een veertiendaagse vuil
nisophaaldienst voor Lennisheuvel te 
onderzoeken, daar Lennisheuvel de vuil
nisverwerki_ng niet meer in goede banen 
wist te houden. Tenslotte wees hij ook 
nog op de noodzakelijkheid van de aan
sluiting van privaten aan waterleiding en 
riolering in de wijk van de oude ge
meentewoningen. Hierop attengeerde 
ook het lid Van Nistelrooy). Aan een 
en ander zal de nodige zorg besteed 
worden. Het lid P. v. d. Meyden ver
volgde de rondvraag met enkele infor
matieve opmer!<ingen, terwijl het lid De 
Laat wees op de hinderlijke zandver
stuivingen in de Hugepothstraat en de 
slechte drinkwatervoorziening op de 
Eindhovenseweg. Hij verzocht de voor
zitter hierin ten spoedigste verbetering 
te laten brengen. De voorzitter kon hem 
daarop mededelen, dat reeds verschei
nene waarschuwingen aan al te noncha
lante bewoners verzonden waren en dat, 
bij eventueel uitblijven van verbetering, 
dwangmaatregelen getroffen zullen 
worden. 
Scherp hekelde het lid De Laat ook de 
houding van de overheid ten opzichte 
van de woningbouw op Kalksheuvel, 
welke nu al geruime tijd gestagneerd 
was en nog geen uitzicht op voortgang 
had verkregen. 
Het lid Oliemeulen vroeg ontferming 
over de weg naar Kasteren en kreeg op 
zijn informatie betreffende de Schijn
delse Dijk te horen, dat de Provincie 
nog schijnt te willen kiezen tussen een 
algehele vernieUyVing (rond het einde 
van dit jaar) of een v�rharding van de 
fietspad alleen (onmiddellijk). Op zijn 
vraag wanneer \!et parkeert�rrein nabij 
de Zwaanse Brlll( verhard zou worden, 
kon geantwoqrd worden, dat dit ten 
spoedigste zijn beslag zal krijgen. Na
dat het lid v. Nistelrooy o.a. spoedige 
verbreding van de Rechterstraat bepleit 
had (en daarbij de beste beloften te ho
ren had gekregen) werd deze vergade
ring, die door een geheime tussenzitting 
ongewocrn verlaat was, op de gebruike
)ijke wijze gesloten. 



Wat gebeurt er in Hongarije? 

Een gordel van smart 1n Europa 
FRANKRIJK PROTESTEERDE . 

TEGEN SLAVERNIJ. 

De Franse na-oorlogse regering wis
selt wel steeds van personen maar 
zelden van gedr3RS!ijn, die steeds 
zeer voorzichtig mag W..!)rden ge
noemd. In de conflicten tussen de 
�elsaksische landen en Rusland is 
het steeds weer Frankrijk dat zachte 
balsem op de open wonden giet. 
Destemeer verwondering mag het 
wekken dat juist dit land openlijk en 
met klare taal la.I1$?5 officiële weg pro
testeerde tegen de gang van zaken 
in de Balkanstaten, met name in 
Hongarije. 
De Balkan mag men wel het moder
ne tranendal van de wereld noemen. 
Moeizaam worstelen de daar huizen
de volken zich door het leven, dat
nu reeds meer dan tien jaren on
draaglijk wordt gemaakt door bezet
ting, voedselnood en vrijheidsbe
perking. 

Uit Hongarije komen berichten, die ons 
het wegvoeren der Joden in de oorlogs
dagen weer voor de geest halen. In Boe
dapest spelen zich hartverscheurende 
tonelen af. Al gedurende enkele maan
den oefent hier de AVO (geheime poli
tie) haar sinistere practijken uit, die zelfs 
het hongaarse daglicht, reeds lang door 
nameloos leed verduisterd, nog niet kan 
verdragen. 
Gedurende de nachtelijke uren ·wordt 
het beste deel van de burgers uit Boe
dapest door deportatie naar elders vol
komen uitgeroeid. Onder deze mensen 
vindt men winkeliers, priesters, rech
ters, garagehouders, hoteleigenaren en 
zakenmensen van allerlei klasse, terwijl 
ook ingenieurs, journalisten, boekhou
ders, monteurs en andere rustig levende 
lieden, die zich onthouden van elke po
litieke actie, als slachtoffers van de ter
reur vallen. 
Op drie dagen in de week deelt men 
een aantal van overheidswege vervaar
digde kaarten uit, die blauw, rood of wit 
van kleur zijn, naar gelang de inhoud 
van het decreet. 
Wie een blauwe kaart krijgt weet dat 
hi_i van dat moment af niets meer op 
de wereld bezit dan zijn leven. Nog drie 
uur heeft hij de tijd om afscheid te 
nemen van zijn omgeving, want daarna 
zit hij op een vrachtwagen en wordt hij 
weggevoerd naar onbekende concentra
tiekampen...... zonder enige bagage. 
Krijgt men een rode kaart uitgereikt, 
dan heeft deze meestal betrekking op 
de gehele familie, die binnen 24 uur zal 
worden weggebracht, samen met 500 
kilo bagage. Deze mensen worden 
meestal naar werkkampen gezonden. 
De meest soepele houding wordt nog 
aangenomen tegenover houders van 
witte kaarten, die binnen. een etmaal 
van de stad naar het platteland worden 
gestuurd om daar als landarbeider een 
nieuw leven te beginnen. Op deze wijze 
zijn in enkele weken tijds ongeveer 
25.000 personen van huis en haard ver
dreven en volkomen bezitloos geworden. 
De vrijgekomen woonruimte en de 
èigendommen worden toegewezen aan 
aanhangers van de partij, die in behoef
tige omstandigheden verkeren en onmis
baar zijn voor de landseconomie. 

HONGER EN ELLENDE. 
Het verwondert in Oost-Europa niemand 
meer wanneer ook overtuigde volgelin
gen van het regiem en harde werkers in 
armoede leven, want de balkanlanden 
zijn armer dan ooit en. de voedseltoe-

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Volgende wee1c geen spreekuur. 

R.K.J.B. - R.K. BOERINNENBOND. 
Vertrek uitstapje naar Zuid Limburg a.s. 
Dinsdag half 8 precies. Instappen bij 't 
pakhuis van de N.C.B. en bij Dollevoet, 
Rijksweg Z. 
Allen gelieven op tijd aanwezig te zijn. 

Onder de toren van Babel 
Nu, het werd hoog tijd dat we eens 
konden lachen. 
Die studiedagen overal, met hun hoog
geleerde stellingen en "heldere" visies 
op-mens en maatschaP,pij der toekomst, 
begonnen geestelijk te vermoeien en 
veroorzaakten soms 'n gevoel zoals pas
sagiers op zee wel 'ns hebben als ze in 
allerijl de reling moeten grijpen om de 
visjes te kunnen voeren. 
Maar om te lachen krijgen we nu even 
de kans. 
Er is namelijk een revolutie op til! Ja, 
een complete revolutie. 
Het wordt een "coupe en brosse", wat 
zoveel betekent als "de haren steil om
hoog". 
De kappers zijn met de "coupe en bros
se" buitengewoon in d'r schik, omdat 
zij nu eens wat afwisse,ling krijgen in de 
eentonigheid waaronder de herenmode 
,,lijdt". 
lnplaats van de haren der heren altijd 
achterover te moeten kammen, zullen de 
kappers het bovenhaar voortaan tot op 
4 cm afknippen, zodat het blijft 
,,staan". 
De heren krijgen dus voortaan "een 
kuif", om het maar eens duidelijk te 
zeggen. 
Een kuif verschaft een sportief, intelli
gent, mannelijk uiterlijk! 
En namens "Nevok", dat is de Neder
lanse Vereniging van Ondernemers in 
het Kappersbedrijf, laten met name jon
ge mensen zich zonder slag of stoot door 
deze nieuwe mode veroveren!!! 
Daarom "coupe en brosse" onder de 
toren van babel. 

stand baart de grootste zorg. Er bestaat 
een strenge distributie van levensmidde
len, schoeisel, kleding en alle andere 
goederen, die een mens nodig heeft om 
te leven. 
Een rantsoen brood van 200 gram vindt 
men gewoon. Eieren zijn onbekend. 
Melk kan men in een medicijnfles halen 
en de toegewezen hoeveelheid vlees mag 
men als voedingsfactor verwaarlozen. 
Boter en margarine worden in het ge
heel niet verstrekt. In Hongarije is ko
pen op de zwarte markt streng verbo
den. In Tsjechoslowakije bestaat een of
ficiële vrije markt, waar de prijzen zo 
hoog zijn, dat vrijwel niemand ze beta
len kan. In Bulgarije is de toestand niet 
beter. 
Vandaag komen de noodkreten uit Hon
garije, morgen wekt de toestand in Tsje
choslowakije de deernis der vrije mens
heid op. Zojuist zijn de rantsoenen in 
het eertijds zo energieke land van dr. 
Benesj weer verlaagd en tegelijkertijd 
verneemt men van de nieuwe processen 
in Polen. Alle satelliet-staten van Rus
land verkeren in een voortdurende toe
stand van gisting. 
De economische toestand in geheel Oost 
Europe is erbarmelijk. De werktijden 
variëren er v;m 9 tot 12 uur per dag en 
soms moet men daarboven nog verplicht 
overwerken, zonder extra beloning. De 
beste vakmensen kunnen hoogstens 
f 200,- per maand verdienen, in neder
lands geld omgerekend. En dan te be
denken hoe hoog de prijzen wel zijn. 
Om deze steunpilaren van het land nog 
enigszins tegemoet te komen, wijst men 
hen de woonruimte en de bezittingen 
der gedeporteerden toe. Op deze wijze 
wordt het gehele nationale bezit radi
caal opgeteerd. En bij dit alles moet men 
ook nog een regelmatige beperking van 
bewegingsvrijheid verwerken en een 
langzame uitroeiing v,;i.n elke godsdien
stige activiteit gedogen. 
Het is niet alleen de Balkan waar gele
den wordt als zelden tevoren. Men kan 
evengoed Polen, Litauen, Estland en 
Letland als doelwit kiezen van deze be
schouwing. Ook daar niets dan honger 
en bedreiging. 
Zelfs degenen die de huidige machtheb
bers in het zadel hebben geholpen, moe
ten voor hun vroegere ijver met depor
tatie en gevangenschap boeten. In Est
land zijn bijna alle regerende Esten ver
vangen door personen, die voorheen in 
Rusland woonden en de landstaal in het 
geheel niet meer, of slechts op zeer ge
brekkige wijze spreken. Van de regiona
le regering in dit vroegere zelfstandige 
staatje zijn er slechts 12 van de 28, die 
in Estland zijn geboren. 
De vroegere Baltische landen zijn reeds 
bijna uit onze herinnering weggevaagd. 
Van Riga tot ver achter S<>fia, van de 
Zwarte Zee tot aan de Noordelijke IJs
zee bevindt zich een brede strook land, 
waar een reeks van kleine volkeren een 
worsteling voeren tegen kommer en 
knechting. 
Er is een gordel van smart getrokken 
rond het rijk van Lenin en Stalin, die 
dwars over het gezicht van Europa loopt 
en dit werelddeel voor lange jaren een 
litteken zal geven. Europa bloedt uit zijn 
wonden en wij zullen in de komende 
tijden veel zelfbeheersing nodig hebben, 
willen wij vermijden dat nog meer delen 
door de vres_elijke deportaties worden 
uitgehold. 
De grootste vraag van heden is wel hoe 
langs vreedza(!le weg aan deze vreselijke 
toestanden een einde kan worden ge
maakt. 

A. G. H. 

* Er is de laatste dagen in Boxtel op 
verwoede wijze jacht gemaakt op enkele 
nachtuilen, die er een dierlijk behagen 
in schepten, doorlopend hun afschuwe
lijk gekras te laten horen. Van een uiltje 
knappen kwam bij de omwonenden door 
deze uilengeschiedenis dikwijls niets! 
Enfin, als ze nog niet verdreven zijn, 
zullen ze wel genegen zijn ook U hun 
zangcapaciteiten te demonstreren. Plaats 
van uitvoering: omgeving Zwaanse Brug. 
* Nu kunt U er in de komende dagen
beter geen aandacht aan besteden, want
alle kans dat het er van Zondag tot
Woensdag wemelt van de nachtuilen,
kermisuilen wel te verstaan. En het ge
luid zal dikwijls niet veel verschillen,
of ...... ach neen, nu maar geen preken! 
* Laten we Boxtel liever eens aanpor
ren om een klein gedeelte van de ker
miscenten - van de kermisvreugde dus
- te offeren aan liefdadige instellingen,
die in de komende dagen zeer zeker een 
beroep op de kermisvierders zullen • 
doen. Geen mallemolen, die er stop 
door komt te liggen, en geen vaatje 
bier, dat er door zal verschalen! Allez 
beurzen open! * Maar de laatste we• 
ken is er werkelijk iets misgelopen met 
de collectes, die gehouden zouden war· 
den. Werden er aanvankelijk wel drie, 
vier ia zelfs vijf aangekondigd, op het 
laatste moment werd er natuurlijk toch 
maar één inzameling gehouden. De an
deren moesten afdruipen, in het besef 
dat het vet van de pot was. Daar klopt 
iets niet achter de loketten, waar de 
goedkeuringen verleend worden. Neen 
heren, daar klopt iets niet... * Op de 
weekmarkten blijven de vermaningen 
ook met de ellèmaat uit te meten. De 
wijze waarop de "mèrters" hun rijwie• 
Jen stallen heeft een terloopse terecht
wijzing dringend nodig. In het ene ge
val wordt de deur van een eerzaam 
Marktbewoner volkomen gebarricadeerd 
en in het andere worden de rijwielrek
ken van de zakenlieden overbelast. Ten
slotte is er nog een derde geval waarin 
men met de fiets aan de hand langs de 
kramerijen gaat zeulen. En dát terwijl 
bij de z.g. ,,boterbankjes", nabij de 
kiosk, de fietsen gratis gestald kunnen 

worden! Dezer dagen nog gehoord, 

dat het geweten van jonge rekels door 
de broek gaat. Een harde strafmaatregel, 
gericht op dat kledingstuk met bijbeho
ren, zou zelfs bij de meest verstokte 
kwajongen nog het gewenste resultaat 
opleveren: berouw en een goed voorne
men! Welnu, het is te proberen bij de 
jeugdige vernielers van natuurschoon, 
bouwwerken e.d., want dat loopt nog 
altijd de spuigaten uit. * Ondertussen 
even Uw attentie voor de Mater Ama
bilisschool, want in een vorige week ge• 
houden bestuursvergadering kon melding 
gemaakt worden van 232 leerlingen, die 
straks hun eerste M. A. lessen in Boxtel 
zullen ontvangen. Een tof begin! *
En de organisatoren van de bekende 
Banneux-bedevaarten - gehuisvest op 
Missiehuis St. Theresia alhier - zetten 
dit jaar voor het eerst na de oorlog 
weer een Nederlands Ziekentriduum op 
touw in Banneux, van 14 tot 18 Septem
ber. Mogr bet harde werk van de paters 
Assumptionisten ook in dit opzicht tot 
de beste resultaten leiden. 

Voor de Balie 
Op een schemerige avond in het voor
jaar haalde Jaantie, de dienstbode, het 
wasgoed binnen. Want ie kunt nooit 
weten wat er 's nachts langs de wegen 
zwerft. De wind wind liet de witte kle
dingstukken spookachtig in het bleke 
maanlicht heen en weer zwaaï'en. Maar 
Jaantje kwam er hoegenaamd niet van 
onder de indruk. Ze greep naar een kus
sensloop, maar tegelijk trok ze met een 
vreemd hikje haar hand terug. Ge
schrokken keek ze rond. Er was niets 
te zien. Weer stak ze haar hand uit naar 
de kussensloop. Maar toen kreeg ze zo'n 
oplababber dat ze gillend het huis weer. 
instoof. 
Even later kwam er een hele processie 
naar buiten: de boer met een riek; de 
knecht met een schop; de boerin met 
een pook; en helemaal achteraan de 
dienstbode, die in de deuropening bleef 
staan en haar pas gesteven schort ver
frommelde. De "big three", die naar de 
waslijn waren opgemarcheerd, keken 
naar links en naar rechts, voor en ach
ter het wasgoed, en vervolgens naar de 
deuropening, waar Jaantje nog steeds 
haar schort stond op en af te rollen van
wege de zenuwen. ,,Ge bent niet goed" 
riep de boer, ,,d'r is hier geen mens. 
Kom hier, dan zulde 't zien!" 
Schoorvoetend voerde ze het bevel uit. 
Onder de driedubbele bewaking van 
schop, riek en pook stak ze aarzelend 
opnieuw de hand uit naar het wasgoed. 
"Oei!" riep de knecht, toen ze bijna bij 
de wasknijper was. Geschrokken trok ze 
terug. De boer zei er het een en ander 
van, dat echter niet voor publicatie ge• 
schikt is. Daarna vermande ze zich, 
greep naar de kussensloop, en rende 
meteen gillend de keuken weer in. 

De boer begon nog harder te mopperen 
en de knecht stak zijn schop in de 
grond. Hij zou dat wel even opknappen. 
Maar nauwelijks had hij zijn hand uit
gestoken naar het wasgoed, of ook hij 
begon bleek te worden en vreemd te 
stamelen. De boerin, die dacht dat de 
knaap de zaak bedotte, sloeg eerst met 
de pook naar de knecht en toen naar 
het wasgoed. Vervolgens viel ze flauw. 
Tegelijk klonk uit het struikgewas een 
zacht gegrinnik. Nu liet de baas zijn 
echtgenote aan haar onbewust lot over. 
Met de riek voerde hij een charge uit 
naar het struikgewas. Maar hij raakte 
de draad van de electrische weideafras• 
tering. De schok-die hij toen kreeg deed 
het plotseling licht worden in zijn ach
terhoofd. Het geval werd bekeken en 
inderdaad, de waslijn bleek met een 
draadje aan het schrikdraad verbonden. 
Boer en knecht rukten nu in gespreide 
formatie op naar het struikgewas. Er 
was daar even wat geritsel, waarna een 
duistere gedaante uit de schaduw oprees 
en tussen de aanvallers door wegflitste. 
Maar de duistere gedaante had niet ge• 
rekend op de boerin. Die lag nog steeds 
op de grond (,,want bij ons, buiten, ma
ken ze zich niet zo druk om een keertje 
flauw vallen", zei de boer naderhand). 
Toen de gedaante er langs wilde glip
pen, greep ze hem bij een been. Hij 
struikelde, sloeg haar een oog dicht, en 
rende verder. Maar met het andere oog 
had ze hem herkend ..... . 

-o-
Vandaag kwam hij voor de groene tafel 
wegens mishandeling. Een opgeschoten 
boerenjongen met sokken van een vre
selijk blauw en te hoog opgetrokken 
broekspijpen. De gele klompen bleven 
bij de deur staan. ,,Hoe kom je toch 
tot zoiets?" wilde de rechter weten. 
"Jaantje hè nee gezegd", antwoordde 
hij. En daar bleef het bii, wat de magi
stratuur ook deed om hem aan het pra
ten te krijgen .. Alleen na de eis herhaal
de hij het motief nog eens: ,,Jaantje hè 
nee gezegd". Het werd een tientje boe
te, omdat het toch eigenlijk een liefdes· 
drama was; en daar heeft de rechter 
nog wel gevoel voer. Blijkbaar viel de 
straf nogal mee. Want na enige aarze
ling knoopte de verdachte uit een rode 
zakdoek een bankbiljet. ,,Hèdde trug 
van vijftig gulden?" vroeg hij. 

Willy H. Heitling. 

Wist U • • • • 

dat... men, eveneens in Amerika, er in 
is geslaagd een soort rubber te 
vervaardigen, dat goed tegen 
warmte en olie bestand is? Het 
wordt gemaakt uit melkzuu111 dat 
bereid wordt uit suikers en kool
hydraten, die op hun beurt weer 
uit verschillende landbouwproduc
ten gewonnen kunnen worden. 

Het Europese 

Emigratie vraagstuk 

Volgens een rapport van de UNO lijkt 
het niet waarschijnHik, dat het probleem 
van de overbevolking van Europa opge
lost zal kunnen worden indien voor dit 
doel niet meer middelen beschikbaar 
worden gesteld, en meer aandacht wordt 
besteedt aan het maken van plannen in 
nationaal en internationaal verband. 
In het rapport wordt gezegd, dat, wil het 
probleem van de overbevolking van 
Europa uitsluitend door emigratie opge
lost worden, in de komende vijf jaar per 
jaar naar schatting 1.000.000 mensen uit 
Europa moeten wegtrekken. Dit cijfer 
berust op gegevens over de emigratie uit
West Duitsland, Italië, Griekenland, 
Malta, Nederland, Oostenrijk en Triest, 
doch hierbij is geen rekening gehouden 
met de emigratie uit Engeland. 
In het rapport wordt er in verband met 
het feit dat voor emigratie meer geld
beschikbaar gesteld zal moeten worden, 
op gewezen, dat ruim de helft van de 
600.000 emigranten die in 1949 uit 
Europa wegtrokken vluchtelingen wa- • 
ren die financieel geholpen werden door 
internationale organisaties en dat die 
andere 300.000 geholpen werden door 
verwanten, doch er niet op mag worden 
gerekend, dat men nog 5 of 10 jaar op 
deze basis door kan gaan. 
Volgens het rapport willen tal van lan
den gaarne emigranten opnemen omdat 
zit niet voldoende geschoolde arbeiders 
hebben voor hun industrie en landbouw 
die beide nog in opkomst zijn. 
Canada heeft bekend gemaakt, per jaar 
150.000 emigranten te willen toelaten 
o.a. Amerikanen, . Engelsen en Fransen.

In 1948 en 1949' zijn elk jaar 100.000
emigranten in Canada aangekomen in 
1950 73.000. 

Israël dat in 1949 239.000 emigranten 
toegelaten heeft, wil in de komende 3 
jaar elk jaar 200.000 emigranten op
nemen. 

Krachtens de Amerikaanse wet op ont
heemden komen nog 341.000 personen 
uit Griekenland, Duitsland, Italië en 
Triest voor toelating tot de Verenigde 
Staten in aanmerking, terwijl anderen 
die niet tot de categorie ontheemden 
behoren uit de Europese landen toegela
ten kunnen worden voor zover zij aan
de eisen voldoen en het vastgestelde 
maximum dit toelaat. 

Onofficiële gegevens wijzen er op dat
Argentinië in 1948 154.000 emigranten 
toegelaten heeft en in 1949 149.000 en 
dat verwacht mog worden dat dit land 
in de komende jaren 150.000 emigran
ten per jaar zal opnemen. 

Denksport 

HORIZONTAAL: 1. bergplaats; 5. rang in de bioscoop, 9. deel van 
een wet (afk.) 1 10. vat 1 12. vloerbedekking 1 13. werelddeel, 17. 
soheepsbezitter; 19. groente, 21. Europeaan, 22. klap1 24. gebak, :25. 
recht naar beneden; 26. bijv. naamwoord, 29. apennoot, 31. soort hert, 
32. krantenverkoper op stations, 34. voorzetsel, 35. begin van een wed
strijd; 38. werkplaats; 41. houding, 43. rivier in Engeland, 44. lofzang,
46. schaakstuk; 47. ent.
VERTICAAL: 1. wagen1 2. slede 1 3. halt 1 4. bende1 6. familielid, 7.

verdwijn; 8. soort gravure, 10. kweeksel; 11. onbep. voorn. woord, 14. 
advocaat (afk.); 15. Zweedse munt (afk.) 16. dessert 1 18. maand; 19. 
oogziekte; 20. wereld; 22. gemeenschappelijke weide 1 23. afbeelding, 
27. vissersgerei; 28. houten klepper, '.29. huidopening1 30. hondenras,
33. antiek rijtuig 1 35. heilige (afk.); 36. voorzetsel, 37. wiel; 38. lede
maat; 39. bedorven; 40. elasticiteit 1 42. dierengeluid 1 45. lidwoord.

Oplossing vorige puzzle 

HORIZONTAAL: 1. lava 1 5. open, 9. paradijs 1 11. A.D. 13. de, 14.
el; 15. pa; 16. rede; 18. egel; 19. reder; 22. via; 24. set 1 25. erg 1 'IT. 
Rusland 1 28. tak; 30. een 31. Eem; 33. Onega1 35. welp; 36. boer, 38.
Ir 1 39. e.k.; 41. te 1 42. ra; 43. kroniek; 45. raap1 46. klos.
VERTICAAL: 2. A.P.; 3. vader 1 4. are; 5. ode; 6. pijler; 7. es, 8. dar,
10. gal; 12. Deli 1 15. peer; 17. edeleer, 20. Essen; 21. etang 1 _22. vat,
23. ark 1 25. Ede 1 26. gom1 29. ader, 32. ever 1 33. opera, 34. abeel, 35.
wie; 37. rat 1 40. kop 1 41. tik 1 43. ka. 44. k.o.

RIA v. d. EERDEN 
en 

HEINZ HAMERS 
geven hierbij kennis van hun 
voorgenomen huwelijk, waar
van de inzegeniug zal plaats 
hebben op Dinsdag 28 Augus
tus a.s. om 10 uur in de St. 
Petruskerk. 

Gevraagd tegen half Septem
ber een net meis.i.ç, boven 18 
jaar, voor dag of dag en 
nacht, bekend met huishoude
lijke bezigheden, in gezin met 
drie schoolgaande kinderen 
Grote was buitenshuis. Loon 
f 55,- per maand. Brieven 
onder nr. 43 Molenstraat 19. 

Gevraagd: Werkster voor 
Maandag en Vrijdag. Hotel 
Van Vlerken, Markt, Boxtel. 

Te koop: 2 dragende zeugen 
aan telling, en een manege 
dorsmachine. Th. Sleutjes, 
Kasteren B 37, Liempde. 

Gevraagd: geheel zelfstandi
ge dienstbode, liefst boven 20 
jaar, intern, in g_ezin met 4 
kinderen. Stationstraat 10. 

Weduwe vraagt per 1 Sep� 
tember gemeubileerde of on
gemeubileerde kamer met 
stookgelegenheid met of zon· 
der pension. Brieven onder 
nr. 83 Molenstraat 19. 

Te koop: een toom beste big
gen bij C. Hulsen, Vendel
�traat C 3, Liempde. Kerkstraat 11, Boxtel. 

Plein 1944, nr. 51, Nijmegen. 
Receptie: 1-2 uur. 
Toekomstig adres : 
Plein 1944, nr. 58. 

16 Jarig meisje zag zich gaar· 
ne geplaatst als hulpje in de 
huishouding. . Adres bevragen 
Molenstraat 19. 

Te l<;oop: complete Herenfiets 
met nieuwe banden, licht. Be
vragen, Rechterstr. 56, Boxtel. 

Te koop roodbonte kalfvaars, 
aantelling 27 Aug., t.b.c.-vrije 
stal. C. v. Rulo, Gemondse
weg 5. 

H.H. LANDBOUWERS. Voor 
herfst en stoppeluitzaai uit 
voorraad: Knolzaad halflange 
blauwkop Jobé en ronde 
blauwkop, spurrie, serradella 
en alle soorten gras en klaver
zaden. Zaadhandel P. P. van 
Zogchel, Boxtel. 

Te koop: in goede staat zijnde Te koop gevraagd: een jon
kinderwagen, beige. Te be- gensfiets 7 à 8 jaar. Aanbie-
vragen Molenstraat 19. _ 

ding Luisel 7, Boxtel. 

Te ruil: Huisman-mater 125 
e.c. tegen bromfiets. H. van
Kessel, Spoorstraat 2.

Te koop: kamerkachel, 5 me· 
ter lange vlaggestok, Engels 
herenrijwiel in goede staat. 
Te bevragen Breukelsestr. 55. 

Te koop: gebruikte divan 
tegen lage prijs. Prins Hen
drikstraat 10. 

Vanaf Maandag20 Aug. 
Te koop een kolenfornuis bij 

HERVAT Te koop: een partijtje prima A. Dinnissen, Vorst 11.
knolgroenzaad halflange. 

Huize De la Salie. Te koop jonge hennen, tegen 

Aangeboden: fornuis voor gas 
en kolen, 1-persoons eiken 
ledikant, stel tuindeuren 1,56 
bij 2 meter, 2/3 glas. Bevra
gen Molenstraat 19. 

de leg. M. Wagenaars, Munsel 

Tegen (eJlk aannemelijk bod 
te koop een zeer sterk, licht· 
lopend handwagentje. Te be
vragen Mijlstraat 19. 

VOORAANSTAANDE MUZIEKHANDEL in het
ZUIDEN DES LANDS zoekt verbinding met 

H.H. MUZIEKLERAREN 

in verband met de verkoop van accordeons en tokkel• 
instrumenten. Tevens kunnen enkele 

VERTEGENWOORDIGERS 

aangesteld worden. Aanstelling voorlopig op prov1s1e• 
basis, daarna vast salaris met provisie. Brieven onder 
nr. 77 bureau van dit blad. 

TANDARTS 

M.HOYNG
de praktijk weer GEHEEL. 

Spreekuur 9 , 11 uur. 
Hierna uitsluitend volgens aFspraak. 

Mgr. Wilmerstraat 25 

GEVESTIGD 

J. W. DE PONT 
TANDARTS 

KERKSTRAAT 3a 
Iedere dag spreekuur van 
9-11 uur v.m. en volgens
afspraak.

NOTARIS P. MERTENS 
te Boxtel, 

zal aldaar voor de Fam. Lam
brechts, in café van de heer 
H. v. Rooy, Baroniestraat 75,
voor Inzet op Dinsdag 28
Augustus 1951 en voor Toe
wijzing op Dinsdag 4 Septem
ber 1951, telkens nam. 5 uur,
Publiek Verkopen:

Enige Koop: twee huizen met 
bergplaats, erf en tuin te Box
tel, v. Merheimstraat 7 en 9 
kadaster sectie I nr. 1980 
groot 4.78 aren, te samen 
verhuurd voor f 6,50 p. week. 
Huren voor koper vanaf de 
Ie dag der week volgend op 
de betaling der koopsom. 
Lasten voor ko.iier wanaf 1 
October 1951. 
Betaling koopsom uiterlijk 4
D_ ecember 1951.

Afwezig 
G. C. Wentholt

Arts 

Van 19 Aug. tot 2 Sept. 
Waarneming 
A-H: Dokter v. Groeningen-
! - P : ., Kluytmans 

Q-Z: Margry 

.. 



WEERPRAATJE 
OORZAAK VAN ONSTANDVASTIG 

WEER. 

Slechte weer te wijten aan 
koerswijziging golfstroom? 

De zomer van dit jaar heeft zich tot nog 
toe wel aller9nbehoorlijkst gedragen. 
Niet alleen werden de vacantiegangers 
stiefmoederlijk bedeeld met zomerse 
dagen, ook de landbouw heeft het da
nig moeten ontgelden. Regen, hagel, 
windhozen, onweer, het werd ons alle
maal in onevenredige mate met het 
zomerse zonnetje toebedeeld, zodat het 
er werkelijk op lijkt, dat er iets bij
zonders gaande is. Geen wonder. dan 
ook, dat Prof. Dr. Jonas Fjeldstad, di
recteur van het instituut voor Oceano
grafie in Oslo, terugkerend van een reis 
naar Amerika, een verklaring heeft af
gelegd over de uitzonderlijk slechte 
weersgesteldheid van deze zomer. Hij 
noemde een koerswijziging van de Golf
stroom als oorzaak. 
De Golfstroom, warme stroming die 
ontstaat in de Golf van Mexico en zich 
in noordoostelijke richting door de At
lantische Oceaan begeeft, zou van rich
ting zijn veranderd. Bovendien is de 
temperatuur die aan de oppervlakte van 
deze stroom heerst, dit jaar lager dan 
gewoonlijk Hierdoor zou het slechte 
weer te verklaren zijn, dat wij deze zo
mer beleven. 
Tot zover de verklaring van professor 
Fjeldstad. Inderdaad klinkt zij geloof
waardig. De Golfstroom namelijk vormt 
als het ware ten Noorden van Schotland 
en ten Westen van Scandinavië een 
,,warme barrière", waart_egen de depres
sies uit het Noorden afstuiten. Storings
kernen c;lie uit het poolgebied onze stre
ken naderen worden door deze warmwa-

ter barrière van richting veranderd of 
lossen geheel op. 
Kortgeleden is uit Amerika een oceano
grafische expeditie vertrokken om de 
gedragingen van de Golfstroom aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. 
Reeds is in het verleden gebleken, dat 
de Golfstroom jaarlijks aan kleine ver
anderingen in zijn richting onderhevig 
is. Zulke veranderingen oefenen, naar is 
aangetoond, inderdaad hun invloed uit 
op het weer, speciaal op het klimaat 
van Noordwest- en West Europa, welke 
streken zeer vatbaar zijn voor de polai
re lucht die hier ongehinderd kan bin
nenstromen wanneer de "barrière" ont
breekt of onvoldoende is. 
Welke de oorzaak is van de koerswijzi
gingen van de Golfstroom is op dit 
ogenblik niet bekend. Men zou de 
resultaten dienen af te wachten van de 
amerikaanse expeditie, die op het ogen
blik op de Atlantische Oceaan met haar 
werk bezig is. 

Algemeen Nieuws 
FRANKEERZEGELS 

BUITEN GEBRUIK. 

Zoals reeds eerder bekend gemaakt is, 
worden met ingang van t October 1951, 
de frankeerzegels met de beeltenis van 
H. M. Koningin Wilhelmina van het
type Hartz, uitgifte t 947, evenals de
daarmede overeenkomende zegelafdruk
ken (op briefkaarten, postbewijsformu
lieren, militaire luchtpostbladen en ar
beidslijsten) buiten gebruik gesteld,
waardoor zij voor frankering waardeloos
worden.

Heren Vissers De Watergraaf van het Waterschap "Het Stroomgebied van 
de Dommel" 

Wederom ontvangen een 
uitgebreide collectie 

Hengelsport artikelen 
aan het van ouds bekende 
adres: 

Kerkstraat 2, Boxtel 
H. Vermelis•Ligtenberg

Ook voorradig alle soorten 
Klompen 

Met de Kermisdagen 
vertrekken Autocars naar 

A'dam,Marken, Volen
dam en Avifauna, 
Scheveningen, Den 
Haag en Rotterdam. 

Prijs retour f 6,
Klnderen 500/o reductie 
Vetrek 8 uur. Bespreekt 
tijdig uw plaatsen bij 

Garage de Mol, Boxtel 
Telefoon 336 

MAAKT BEKEND, 
dat in verband met herstelwerkzaamheden aan de houten 
brug in de Schijndelse dijk over het Omleidingskanaal te 
Boxtel het verkeer over genoemde brug in beide richtingen 

GESLOTEN IS VERKLAARD· 
in de week van 20 tot en met 25 Augustus 1951. 

Boxtel, 10 Augustus 1951. 

De Water�aaf voornoemd, 
Mr. TH. A. J. VOSTERS. 

Een uitstekend-----------.... 

Cabaret-Variété 
v. Meurs - Haarlem 

in De Ark 
Op Maandag, Dinsdag en Woensdag van de 
Kermisweek - Zie affiches 

Entréeprij.zen f 2,00 f 1,50 en f 1,00 

Plaatsbespreken ZONDAG en volgende dagen 
van 12 - 1 uur 

Koopt Uw roestvrij MAGNEET rijwiel 

bij van BOXTEL 
Keuze uit diverse modellen en 10 verschillende kleuren. 

Prijzen vanaf f. } 2 7 fO 

Wij hebben voor elke beurs een passende betalingsregeling. 

Bekendmaking 
De winkels mogen tijdens de kennis tot 24.00 uur geopend 
zijn, evenals de kramerijen in suikerwerken, vis, gebak enz. 
op de kennis, (niet de vermaakinrichtingen). 
De VRIJDAGSE WEEKMARKT op 17 AUGUSTUS 1951 
en zo nodig die op 24 AUGUSTUS 1951 zal worden ge
houden in de MOLENSTRAAT, zodat deze straat tussen de 
Stationsstraat en de Mgr. Wilmerstraat op die dagen ge
durende de markt in beide richtingen voor alle verkeer, met 
uitzondering van voetgangersverkeer zal zijn gesloten; dit 
zal ook het geval zijn op ZATERDAG '.25 AUGUSTUS 1951 
van 15.00 tot '.20.00 uur in verband met alsdan te houden 
Autoped-wedstrijden, doch deze laatste afsluiting geldt mede 
voor voetgangersverkeer. 

GEMEENTEBESTUUR BOXTEL. 

ONTEIGENING 
De Burgemeester van Boxtel maakt bekend, dat ter voldoe
ning aan artikel 84 der Onteigeningswet vanaf Maandag 20 
Augustus 1951 gedurende een en twintig dagen ter gemeente
secretarie ter inzage van eenieder is nedergelegd een af
schrift van het raadsbesluit van 10 Augustus 1951 tot ont
eigening in het belang der volkshuisvesting ten name der 
gemeente Boxtel van een drietal kadastrale percelen aan de 
Rechterstraat, zulks in verband met de bij raadsbesluit van 
28 Juni 1940, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bij beschikking van 11 September 1940, 
G. nr. 417, vastgestelde bijzondere voorschriften ter bepaling
van de voorgevelrooilijn en de achtergevelrooilijn voor wo
ningen en andere gebouwen, gelegen aan een gedeelte van
de Rechterstraat, een en ander overeenkomstig het bij raads
besluit van 4 Mei 1951 voorlopig goedgekeurd plan met
daarbij behorende grondtekeningen.

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

Boxtel, 17 Augustus 1951. 

Grote RANJA Actie!!! 
De verkenners 

van Parochie ST. PETRUS organiseren in samenwerking met 
de VERKENNERS parochie H. HART een 

RANJA-ACTIE 
met de KERMISDAGEN en wel 17 - 18 - 20- '.21 - 22 Aug. 

Onze flessen worden huis aan huis 
verkocht tegen concurrerende prijzen. 
RANJA: SINAASAPPEL f 1, - + '.20 et. statiegeld 
RANJA : GRENADINE f 1, - + 20 et. statiegeld
De medewerking is tot nu toe nog voor 100 % geweest, wij 
hopen dat de mensen onze organisatie zullen steunen en dat 
zij met de Kennisdagen Ranja drinken van onze Boxtelse 
Verkenners. 
De ledige flessen worden 14 dagen later huis aan huis door 
onze verkenners opgehaald. 

Met Boxtel-Kermis 1951 van 19 
t.m. 22 Augustus naar

Café 
"
De Sportwereld" 

daar speelt het le klas 

Slemmin{l,S=Üclrest 
onder leiding van M v. Aker 

PRIMA DRANKEN 

Aanbevelend 
JOH. van Run 

Stationstraat 94, Boxtel 

Tijdens de Kermis 

MUZIEK 

in Hotel Riche 

Adverteren doet verkopen 11 ! 

Zagerij te Boxtel, 
vraagt geschoold personeel : 

LintzageroSlijper, C ir ke  I zager/ 
en enige Sjouwers. 

Aanmelden: Fellenoord 33, te Boxtel. 

Van 19 tot en met 25 Aug. 
zijn wij gesloten wegens vacantie. 

RIJWIELHANDEL EN REPARATIE 

P. J. v. d. BONGAARDT 
TONGERSESTRAAT 8 BOXTEL 

Geniet met de Kermisdagen thuis van 

een heerlijk glaasje 
WIJ hebben diverse merken voorradig. 

Slijterij P. Raaijmakers 
ROZEMARIJNSTRAAT 2 

Drukkerij en Boekhandel TIELEN 
ST ATIONSTRAAT 

ZIJD wegens vacantie gesloten 
van Maandag 20 t.m. Zaterdag 25 

Augustus. 
Alleen 1poedgevallen kunnen behandeld worden. 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL 

SCHIJNDEL 

Stationstr 55 
Markt 1 4
Hooldstr. 141 

- Tel 408 
• Tel. 489 
- Tel.319 

Besteedt Uw geld nut
tig en koopt Uw luxe 

en Huishoudelijke 
Artikelen in 

DE BIJENKORF 
Boekenmolens, R a d i o  t af e Is, 
Rooktafe l s, Rookstandaards, 
Tafel._, Thee-en Ontbijtserviezen 
in aardewerk, plateel en porse
lein. Voorts Borstelhangers, 
Courantenhangers, Grote -sor
tering Kapstokken in alle maten 

Complete Keukens o.a. 

D.R.U. - B.K. - KOMPAS • EDY
Victoria keukens in reseda 
en blauw, compleet 57,95 

Zolang de voorraad strekt 
6 Bierglazen voor f 1,10 
6 Borrels voor 89 et. 

,,DE BIJENKORF" 
BOXTEL Stationstr. 55 Markt ·1 4 

SCHIJNDEL Hoofdstraat 141 

,------------------------------------------·-------------------------,, 

BESTEED TENMINSTE 1 UUR VAN UW VACANTIE NUTTIG

EN BEZOEKT ONZE 

* 

* 

WELKE GEDURENDE DE KERMISWEEK GEHOUDEN WORDT: 

VA N MAAN DAG 20 TOT EN MET ZA TERDAG 25 A UGUSTUS 

Wij tonen U in deu -: 
Een collectie Huiskamers, Slaapkamers, en Zit-meubelen in een populaire
prijsklasse, terwijl de kwaliteit der meubelen volledig gegara�deerd wordt -+< * 

Als 6ijwndue udame ontvanq,t, U {uitsluitend � deu wuAJ: 
Bij aankoop van een Huiskamer, 'n Slaapkamer of 'n Salon f 
'n Haardfauteuil of zijden Sprei met volant C A D E A U • 

'T IS WEER '' 1 N DEN OOI EVA AR,,
Firma A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK B OXTE L 

1 1 1 



Wilt U met Kermis mooie Krul l e n  

Ballonnen:::parade 
KERMIS BOXTEL 

Bezoekt tijdens de Kermisdagen 

PAVILJOEN MOLENWIJK 

Heem dan JJ.in='Up 
BE RT VAN DEN BRAAK 
BARONlllSTRAAT 73 • TELEFOON 450 

Tijdens de Kerm isdagen voor al onze klanten 

bij aankoop vanaf f 2,50 Rustig gelegen bij Bos en Ven 

Iedere Zondag Dansen 
GRATIS BALLONNEN 
Ook los verkrijgbaar voor 25 cent. 

BRILLEN Spaar Uw ogen
Koopt Uw bril bij een Vako p t iciën 

• 
Speciale attracties 
Slechts een kleine greep uit onze enorme collectie: F. Pe vàn Langen

moet ook Uw man of verloofde 
weten dat het kermis is. 

Kindersteps 
Stationstraat 62, Tel. 584 Geef hem een nieuw Overhemd! . 

Geweren met lange loop 95 cent 
Rolbellen 65 cent 

Erkend ziekenfonds,leverancier voor alle ziekenfondsen. 

Ziet onze etalage met de nieuwste brilmonturen. 

MAAR ... GEEF WATGOEDS. 
Onze collectie is voor deze 
gelegenheid extra aangevuld. 

Baby-poppen onbreekbaar f 3,50 • 
de.zelfde met stem f 4,50

Belhoepels 98 cent· 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••+ POPLIN OVERHEMD • 
• • met vaste boord in 4 kleuren _ . 9,95

. : . K ERM I S : PRIMA POPLIN OVERHEMD ••• 
• met tmhenijs boord 14,75 . • : 1· HEREN OVERHEMD _ • 

Iedereen zegt: 
• • met losse boord, in prachtige
: Bezoekt tiJ"dens de Kermisdagen • 

tinten, prima pasvorm 12,50 

♦ : PRACHT HEREN OVERHEMD 

VOOR SPEELGOED NAAR STEINMANN : De van ouds bekende Vis- en Paling ...... : • met 2 �:d:�s c::��s)schijnt • 15'90 •
: • --• en U trekken gaat: 

Een zeer uitgebreide sortering in poppen, poppenwagens, 
beren, trekwagens, schoolborden, poppensulkeys, winkels, 
paarden, loop-paarden, kruiwagens,:trommen met stokjes, 
geweren met:klappertjes,' kralen,lenz. 

• V O S 
Stationstraat 44 : HEREN EN JONGENS : van ! Telefoon 527 • POLOHEMDEN 

•••••• ••••• ••••••• •••••• •••••••••••: met vetersluiting, alle maten vanaf 4,55 

*1________________ HEREN ZELFBINDERS de originele Lucky das 3,95, 3,25 

ZIJDEN HEREN ZELFBINDER in diversè kwaliteiten 3,50, 2,75, 1,95 .JAREN LANG HEEFT U PLEZIER 
LUCHTBUKSEN: alleen de betere:soorten[zoals!:!Diana,

Stella,:Falke,:in alle:prijzen:vanaf f 24, - �'SBo 
� 

als U voor Uw kermisgeld een 
prachtige vulpe nh oud e r  met 
bijpassend vulpo tl o o d  in luxe 
étui koopt. 

'T IS WEER 
In den Ooievaar 

C. STEINMANN
Ziet U eens in onze etalage wat 
wij U nog meer kunnen aanbieden 

KANTOORBOEKHANDEL 

KANTOORDRUK- EN 

COPIEERINRICHTIN6 

éJ//.P.u.á.J3oomtm.&in 

Rechterstraat 6 - BOXTEL - Telef. 401 

Koopt voor Uw kermisgeld een goed 

HORLOGE 
Damespolshorloges vanaf f 25;75
Herenpolshorloges vanaf f 27,95

Verder alle merken zoals : 
Pontiac, Prisma, Union, enz. 
Alle horloges met schrlftellJk• garantie. 

Ook een zeer ruime sortering In Pendules, 

Hang• en Koekoekklokken en Sieraden. 

Fe P e V e Langen, Stationstr. 62

Horloger Opticiën Juwelier 

2Je Vé{jé::fffl,idaiiu doet méU ! ! 

DUBBEL KERMIS 

IN BOXTEL 
Vanaf DONDERDAG bij aankoop van f 5, - aankruidenierswar,en 
OF bij aankoop van 1 fles Wijn, Likeur of Advocaat 
OF bij aankoop van 500 gram Brusselse Kermisà 90 cent. 
OF bij aankoop van 250 gram heerlijke ToffeeJ]lelange à 75 çent 

Een grote Gas ba 11 on gratis 

Kees de Jong-v. Kempen 
v. Hornstr. 12 BOXTEL Tel. 523

Hèt adres voor al Uw Levensmiddelen,

Baroniestraat 87, Tel. 530 
BOXTEL 

Voor Schoolboeken 

'n Kroonkarpet 
en alle mogelijke 

Schoolbenodigdheden 

IS IDEAAL VOOR SALON. OF HUISKAMER. 
DE SCHITTERENDE DESSINS EN KLEUREN 
ZIJN EEN LUST VOOR. HET OOG. TERWIJL 
DE KWALITEIT ZODANIG IS DAT HET 
KARPET BIJ NORMAAL GEBRUIK JAREN 
LANG MEEGAAT. DE PRIJS VALT OP HET 
OGENBLIK ZEER ZEKER IN UW SMAAK. 

naar 

Boekhandel TIELEN Stationstraat  
Grootste keuze Billijkste prijzen 

r:-- --, ij.zijn met de Kermis GEOPEND 1:200 x 300 cm f 327,50
• 225 x 315 cm f 377,50

VOOR IETS APARTS NAAR ..... 1 
en geven U de gelegenheid Uw 1 
KERMISGELD goed te besteden. 

T1.w� 
u '(/' OOXTEl

1 Ruime keuze Schoenen en Sportartikelen 1 

WONINGINRICHTING RECHTERSTR. 22•24 

1 . J. A. G E M E N I·SCHOEN- EN SPORTHANDEL 

NIEUWE BIOSCOOP BOXTEL 
EEN GLOEDNIEUW KERMISPROGRAMMA 

Zondagmiddag 19 Aug. 5.30 uur 
Maandag 20 Aug. 8 uur. 

WINANDO 
Twee voorstellingen met zijn enorme show van 1001 wonderen! 

Als extra: MERRY LUPINO met haar slgarettenmysterle !
Prijzen f 21•1 1150 en 11· 

Plaatsbespreken vanaf heden. 

Zie verder recenite en raambiljetten. 

'maaAt nu Uw 4euu in: 

HORLOGES }1,-. 
Klokken 
Pendules· 
Wekkers 

* 
SIERADEN 

Verlovingsringen 
Pare/colliers 

Onze grote collectie is aangevuld 
met de nieuw3te modellen. 

Uw Kermisspaarpot is dan goed besteed 

en U hebt er jaren plezier van. 

JUWELIER - HORLOGER 

Boxtel Kruisstraat 10 - Tel. 444

MAG. DE BIJENKORF 
BOXTEL A VAN KOL SCHIJNDEL 
Statlonstr, 55, Tel. 406 • Hoofdstr. 141 
Markt 1 4, Tel. 489 Tel. 319 

KERMIS KERMIS 

De Bijenkorf brengt tijdens de Kermis• 
dagen een FANTASTISCHE collectie 

SPEELGOEDEREN 
Slaap- en Mamapoppen - Poppenwagens - Pracht 
sortering Schildpad- en Babypoppen in alle maten 
• ·KinderUetsjes vanaf 12190
i"rekwagens • Kruiwagens - Tafelbiljard• - Mecano• 
en Necobodozen 
Geweren • Kurkgeweren • Pistolen • 10 Soorten 
Auto1s • Tanks • Walsen - Treinen - Motoren • Timmer
kaarten - Figuurzaagkaarten 

HONDERDEN LEUKE ' PLASTIC - SPEELGOED
ARTIKELEN • LEES- KLEUR- EN PRENTEBOEKEN 

Ter plaatse de enige Gediplomeerde Speelgoedzaak ! ! ! 

DE BIJENKORF ::::�";:r- 55

_I _ .. _ _J 
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!P,ral,ant' s Ce«lcUfft 

Zaterdag 25 Augustus

Autopedraces 
• 

ID 

ALLE "MACHINES", ZOWEL MET 

VOLBANDEN ALS LUCHTBANDEN, 

TOEGESTAAN. 

,,Boxtel Vooruit" werkt op volle toe
ren om de jeugd van Boxtel op Zater
dag 25 Augustus een genoegelijke, spor
tieve, middag te bereiden. 
En niet a)leen de jeugd, evenzeer de 
ouderen, zullen Zaterdagmiddag 25 • 
Augustus a.s. met volle teugen kunnen 
genieten van Wi!,t hun kinderen, klein
kinderen, neefjes en nichtjes zullen pres
teren op hun v_oor die dag vanzelfspre
kend in de beste conditie verkerende 
rollers, glijers, autopeds of hoe men 
deze vehikels dan ook noemen wil. 
Zoals men, elders in dit blad, lezen kan, 
zal de Molenstraat Zaterdag 25 Augus- • 
tus a.s. van des namiddags drie tot des 
avonds acht uur voor alle verkeer in bei
de richtingen zijn afgesloten. 
Het wegdek zal gedurende die uren uit-

. sluitend bestemd zijn om de Boxtelse 
jongens en meisjes van 4 tot en met 12 
jaar gelegenheid te geven, in letterlijke 
zin hun beste beentje uit te strekken 
voor het behalen van de overwinning in 
de eerste Boxtelse, ja • zelfs eerst� Bra
bantse, aut.opedraces. 
AANMELDING. 

Op de overal in de gemeente opgehan� 
gen raambiljetten staat de wijze waar
op de aanmelding moet geschieden, dui
delijk vermeld. 
Op de aanmeldingsfomrnlieren, verkrijg
baar bij de Dames van Hooff, Kruis
straat en alle Boxtelse Rijwielhandelaren 
moet duidelijk de naam, het adres, de 
leeftijd en ook vehneld worden of van 
de betreffende step door meer dan één 
kind gebruik gemaakt wordt. Niet ver
geten ook de vermelding jongen of 
meisje. 
De jongens en meisjes "starten" name
lijk elk apart,. terwijl voor deze beide 
categorieën nog de volgende leeftijds
groepen werden vastgesteld: van vier
t/m zes jaar, van zeven t/m negen jaar 
en van tien t/m twaalf jaar. 
Boven de leeftijd van 12 jaar worden 
dus geen kinderen toegelaten, dat wil 
zeggen, ni,et tQt deelname aan de wed
strijden. 
Tegen betaling van f 0,10 kunnen deze 
kinderen echter wèl als toeschouwer 
aanwezig zijn. Zij zullen het vooral ook 
moeten zijn die de ,renners" met de 
noodzakeHjke aanmoedigingskreten de 
moed tot doorzetten geven! 
Personen boven 14 jaar betalen een 
entree-prijs van f 0,25. 
Van de nood een deugd makende, wil 
,,Boxtel Vooruit" op deze wijze trach-

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C.;'. 

O.D.C. - B.V.V. (comb.) 6- 1 

O.D.C. - Sarto 3 - 2 
O.D.C. 2- B.V.V. (oomb.) 1- 3

O.D.C. behaalde Zaterdag op een niet
al te sterke B.V.V. combinatie een grote
overwinning. En Woensdag werd de
nieuwe 2e klasser Sarto na spannende
strijd met 3-2 geklopt. Schreven we de
vorige week reeds, dat O.D.C. op weg
is verloren terrein te herwinnen, in de •
wedstrijd tegen Sarto werd dit nog dui
delijker, aangezien Sarto een sterker
elftal had dan destijds toen met O.D.C.
in de competitie werd gespeeld. Het is
nu maar de vraag of O.D.C. dezelfde
vorm zal vertonen in de a.s. competitie.
Het tweede elftal verloor met ere van
een B.V.V. combinatie die sterker was
dan het elftal dat Zaterdag tegen het
eerste speelde. Dit elftal zal dan ook
zeker zijn :weg in de a.s. competitie wel
vinden.
Wat het tournooi op 26 Augustus be
treft kun'iien we mededelen dat de eer
ste wedstrijd zal gaan tussen Veloc
S.E.T. en de tweede tussen O.D.C.
Baronie. Op een en ander komen we de 
volgende week uitvoeriger terug. 

TRIBUNEKAARTEN 
VOOR LEDEN VAN O.D.C. 

Om onze leden zoveel mogelijk tege
moet te komen ter verkrijging van een 
tribuneplaats, is door het bestuur een 
nieuwe regeling getroffen, welke in een 
advertentie in dit blad is opgenomen. 
Wij wijzen er onze leden echter met de 
meeste nadruk op, dat voor verkrijging 
van een tribuneplaats de nieuwe lidmaat
schapskaart moet wórden meegebracht, 
dus de groene kaart seizoen 1951.:....1952. 
Zonder overlegging hiervan kan ·geen 
tribuneplaats worden verstrekt. 
Niet-leden veDVijzen wij eveneens naar 
de advertentie in dit blad, waarin voor 
hen ook de prijzen yoor terrein- en 
tribunekaarten staan vermeld. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Goede start in nieuw seizoen. 
In het St. Paulus-Sportpark - met zijn 
uitstekende accomodatie en zijn magni
fieke voetbalgrasmat - ging Woensdag 
het eerste elftal van de R.K.S.V. ,,Box
tel" van start in het als inzet van het 
nieuwe seizoen georganiseerde nederla
gentoumooi. 
De eerste krachtproef moest "Boxtel" 
in dit tournooi leveren tegen Heusden, 
een ploeg met een voorbeeldige • strijd
lust en, zo geen in het oog springende, 
dan toch op z'n minst behoorlijke voet
balkwaliteiten. Met de rust zou dan ook 
niemand bevroed hebben, dat "Boxtel" 
bij een 1-1 stand nog een royale zege 
op deze ploeg ging behalen. De rood-

de Molenstraat 
ten, naast het bereiden van een genoe
gelijke middag, har� kasmiddelen zoda
nig aan te vullen, dat het haar spoedig 
mogelijk zal. z'ijn de vele voorgenomen 
plannen ten uitvoer te brengen. 
Zo kan ieder ingezetene die middag 
prettig doorbrengen en tegelijkertijd 
"Boxtel Vooruit" een steuntje in de rug 
verlenen. 
Nog enkele bijzonderheden: 
De kinderen moeten om drie uur pre
cies aan_wezig zijn in het ,..rennerskwar
tier" in de Molenstraat; de juiste plaats 
wordt in "Brabants Centrum" van vol
gende week medegedeeld. 
In het rennerskwartier ontvangen ze 
hun "rug_nummers", die voor deze wed
strijden "op de borst" gespeld worden! 
Ze komen pas uit het rennerskwartier 
om zich naar de start te begeven, als 
hun nummers via de geluidsinstallatie 
worden opg_eroepen. 
Vóór de wedstrijden wordt het "wed
strijd-reglement" bekend gemaakt. 
Alle toeschouwers, zowel grote als klei
ne, worden dringend verzocht tijdens 
het verrijden van de series (want we 
verwachten een zodanig grote opkomst 
dat in series gereden moet worden) op 
de trottoirs te blijven. 
En nu een mededeling voor de jongens 
en mei.sjes die alvast "in training" wil
len gaan: de te djden afstand voor de 
jongste groep kinderen, van 4 t/m 6 jaar 
dus, bedraagt 100 meter, voor de an
dere, oudere, groepen: 200 meter. 
De kinderen kunnen dus alvast aan hun 
autopeds gaan "sleutelen" om er voor 
deze afstand de grootst mogelijke snel
heid uit te halen! 
Doet echter kalm aan, opdat niet door 
de training vaders, moeders, opa's, 
oma's, ooms, tantes, broertjes of zusjes 
in het ziekenhuis verzeild geraken! 
Eet goed, gaat op tijd • naar qed en op 
tijd er uit, laat je autoped eens goed 
,,doorsmeren", doe je best op de wed
strijden en ...... win je dan nog niet, dan 
kun je in elk geval zeggen dat je je 
best gedaan hebt. 
Vergeet niet je aan te melden uiterlijk 
Kennis-Woensdag, 22 Augustus a.s. 
Vergeet ook niet bij de aanmelding de 
10 cent insohrijfgeld te betalen.
"Boxtel Vooruit" spant de uiterste 
krachten in! 
Bij goed weer zal het Zaterdagmiddag 
25 Augustus een hels spectakel, maar 
ook een sportieye strijd worden in de 
Molenstraat. 
Leest "Brabants Centrum" van 24 Aug., 
de dag vóór de wedstrijden. 
We weten dan ook welke prachtige prij
zen door "Boxtel V.9oruit" beschikbaar 
zullen worden gesteld! 

witters mochten dan fel, kundig en doel
treffend gestart zijn, de 1-0 voor
sprong scheen niet meer te zijn dan 'n 
visitekaartje, want na dit fraaie begin 
zakte men af tot middelmatig niveau. 
Zodoende kreeg' Heusden de gelegen
heid haar sterkste wapen · te heffen: 
enthousiasme. Een half uur na het begin 
wist men er "Boxtel" zow:aa,r nog ge
voelig mee te treffen; bij een misver
stand in de roodwitte defensie wisten 
de gasten de gelijkmaker te scoren. Met 
deze 1-1 stand ging de rust in. 
Na de rust trokken de roodbaadjes on
middellijk fel van leer met een offensief, 
dat - goed geleid - een zeer gevaar· 
lijk karakter had. Het verband tussen 
binnenspelers en de halflinie was stuk
ken beter dan in de eerste helft en de 
aanvallen onderscheidden zich door een 
goede fantasie van alle vorig_e attaques. 
In de kortste keren waren, één, twee, 
drie doelpunten gemaakt en steeds ble
ven de roodwitters doorhameren. Het 
werd door prima doelpunten, geboren 
uit sterk opgezette aanvallen, tenslotte 
een algehele overklassing 7-1. 
Het staat buiten kijf, dat de gastheren 
met deze overtuigende zege een span
nend verloop van dit nederlagentour
nooi hebben gegarandeerd. Zoals reeds 
bekend gemaakt werd, zal het Zondag 
26 Augustus voortgezet worden met een 
treffen tussen Boxtel 1 en Taxandria 1 
(Oisterwijk) en op Zondag 2 September 
met een match tegen zustervereniging 
O.D.C.

J unio�envoetbal. 
De A-junioren weren zich de laatste tijd 
uitstekend. In het "Dorpentournooi", 
uitgeschreven door de Sportver. Oister
wijk werden reeds twee overwinningen 
geboekt, zodat we met spanning de ko
mende wedstrijden tegemoet zien. 

Training. 

De trainingsregeling voor volgende 
week zal dezer dagen op de bekende 
plaatsen worden opgehangen. Men ge
lieve er goede nota van te nemen. 

HANDBooqsPORT. 
Zondag 12 Aug. had in Hasselt (België) 
de tweede jaarlijkse landenwedstrijd 
plaats in het Handboogschieten. 
De Belgen toonden zich wederom de 
meerderen en wisten met een minimum 
verschil van 12 punten te winnen. Zij 
schoten 6010 punten, in 50 pijlen, de 
Nederlanders 5998 punten. 
Onze plaatsgenoot H. de Koning plaat
ste zich op de tweede plaats van de Ne
derlandse schutters. C. Thai uit Maas
tricht schoot 428 punten en H. de Ko
ning 427 punten. 
De resultaten waren zeer behoorlijk on
danks het slechte weer. Het waaide hard 
en de wedstrijd moest tweemaal onder
broken worden voor de regen. 

R.K. Sportvereniging O.D.C 
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Wut u wel .... 
Adverteren in ons blad 

is de beste reclame. 

C. ESHUIS
VOOR NIET,LEDEN: 

TRIBUNE: persoonlijk f 10, - ; met dame f 15, - . Leenhoflaan 6
BO XT ELTERREIN: persoonlijk f 6, - voor de te Rang1 f 4,50 voor de 2e Rang. 

TRIBUNEKAARTEN VOOR LEDEN; 
Bij directe betaling, persoonlijk f 5, - ; met dame f 7,50. ALLE VERZEKERINGEN 
Bij betaling in termijnen: persoonlijk f 2, - te voldoen bij het afhalen der 
kaarten en 8 maandelijkse termijnen van f 0,50. 

Met Uw pijnlijke voeten • Met dame f 3, - te voldoen bij het afhalen der kaarten en 8 maandelijkse
termijnen van f 0,75. NAAR 

De kaarten kunnen worden afgehaald in het clubhuis op het terrein: Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 

voor leden op Zaterdag 18 Aug. van 7 tot 8 uur en Zondag 19 Aug. van 11 tot 
12 uur; voor niet-leden op Zondag 19 Aug. van 12 tot 1 uur en verder aan de 
kassa en bij de penningmeester, Jan van Brabantstraat 26. Medisch Gedipl. Yoetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

U behoeft niet ver te gaan 
om uw geld nuttig te besteden! 
Een zeer grote sortering 

Huishoudelijke Artikelen 
Keukens= Uitzetten 

zowel als 

Luxe Artikelen 
Speelgoed en 

vindt U bij 

Pieter v. d.· Brandt 
BARONIESTRAA T 48 

* Ook de beste merken

Haarden, Kachels, Bromfietsen, Rij•
wielen, Kinderfietsen, Autopeds en
Driewielers.

* Een grote keuze in Kinderwagens

Luxe Autoverhuur 
M. v.d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269
Ook voor Trouwpartijen en Dooprijden

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

ALTIJD V.OORDEEL 
U kunt op een gulden

een dubbeltje sparen ! 

********* 
i( 

LIMONADE
met Spar-waarborgmerk

SUPERKWALITEIT

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

fl. 1.2s *
*

* 
MET 

*1 O °lo VOORDEEL *

bat is een van de 
honderd voorbeel
den, die bewijzen 

hoeveel U bij DE SPAR kunt besparen. 
. Iedere maand leest U in de Spar-krant 
de meer dan 100 artikelen, waarop U 10% 
voordeel in Spar-zegels krijgt. Zo kunt 
U wat U dagelijks nodig heeft 10 % voor
deliger kopen. 
Deze week vragen wij. nog speciaal Uw 
aandacht voor:· 

VANILLE-RUITJES 
een verrassend koekje 
250 gram slechts 40 et. 
met 100/o· voordeel in 
_Sparzegels. 

5 LO LLY'S 
de voordeligste tractatle 
voor Uw kinderen, voor 
slechts 25 et. 
met 10 °10 voordeel In 
Sparzegels. 

�,�DE SPAR 
.,fti-P!ii ZELFST

�
NDIGE KRUIDENIERS 
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Waar iedereen 't eerst aan denkt: 

Voor 

de 

Kermis-

week 

:J<oasen 
We hebben hierop gerekend en als steeds 
brengen wij U weer de grootste sortering 
en ALLES le KEUS. 

DAMESKOUS 
in mooie, modekleuren 1,95 
PRIMA DAMESKOUS 
geminderd. Sterke kwaliteit 2,80 
LINKSGEWEVEN DAMESKOUS 
onze bekende kwaliteit 2,95 
FRAAIE LINKSGEWEVEN KOUS 
in groot kleuren assortiment 
NYLON KOUS 
fijne kwaliteit. Speciale prijs 
RAGFIJNE NYLON KOUS 
moderne tinten (iets aparts) 
MODERNE NYLON KOUS 
met zwarte naad en hiel 

3,45 

5,50 

6,95 

11,95 

Bezoekt onze Kousen-afdeling. 

't Is weer ... 

IN DEN OOIEVAAR 

Gemeentewaterleidingbedrijf Boxtel 

Q 



KERMIS-WILD 
HISTORISCH KORT VERHAAL. 

Toontje Giesen was in zijne jonge tijd 
zogezegd ene aparte, ene rare. Niet dat 
ie ooit op verkeerdigheid zinde; vergeef 
het ons als we dieë indruk gewekt heb
ben. Neen, Toontje Giesen had alleen 
een verschrikkelijk onstandvastige na
tuur. Zoals 'ne vlinder van de ene bloem 
naar de andere fladdert, zo vlinderde 
Toontje gedurig van de ene liefhebberij 
naar de andere. Een half jaar hield 
hij het . misschien uit bij een hand
boogschutterij, maar op 'ne onfortuin
lijke dag zag hij gewis weer meer ver
tier in de beugelsport. En als hem daar 
het gedreun van de zware ballen tegen 
de houten schotten begon te vervelen, 
ging hij zijn v:ermaak bijvoorbeeld maar 
weer in de duivenmelkerij zoeken. Afijn, 
ge gebe�ijpt: Toontje was gene ver
enigingsmens, dat was zogezegd ene 
aparte, ene rare. 
Geen wonder dan ook dat ie op zekere 
d_ag, toen ie ál zijn lidmaatschapskaarten 
111et een forse kras erdoor opzij gelegd 
had, 'n onblusbare begeerte naar een 
echt stropersavontuur kreeg. Goede 
raad zou echter duur zijn geweest als 
ie 's Zondags - zijn uitgangsavond bij 
uitstek - niet in gezelschap was geraakt 
van een paar rasechte stropers met een 
respectabel aantal dienstjaren. 
Deze waren maar al te graag bereid ge
weest om in ruil voor Toontjes gulle 
tractaties toezegging te doen, dat ie in 
de nacht vóór de kermis eens mee op 
avontuur mocht. Drommels, als het weer 
dan navenant wilde zijn, zou Toontje 
aan z'n trekken kunnen komen. 
Dat werd hazenpeper met de kennis! 
Allez kastelein, nog een rondje van 
Toontje Giesen ! ! ! 

-o-

En jawel, daags voor de kermis was het 
'n weertje, dat elke stroper naar de 
lichtbak en de dubb_elloops zou doen 
grijpen. Ruig weer: 'n Forse wind met 
wilde regenvlagen en in de stille mo
menten zo nu en dan ook nog wat 
stiefregen, die klefferig omlaag ruizelde. 
Ge had çle glunderende gezichten van 
Toontje en z'n makkers eens moeten 
zien toen ze in een zijkamertje van hun 
stamcafé het plan de campagne opstel
den! Uitvoerig werd Toont.ie, de nieuw
bakken stroper, ingelicht over zijn taak: 
het dragen van de lichtbak. Dat was 
waarachtig geen kinderwerk! 
Hij moest er vooral voor zorgen de bilk 
goed stil te houden anders. kon ie even 
goed proberen de hazen en konijnen 
met ene toeter naar zich toe te lokken. 
Verder absoluut geen gerucht en 
dat was héél belangrijk - zo gauw de 
politie hem wellicht zou overvallen, de· 
lichtbak recht op deze lui gericht. Ja, 
het was Toontje allemaal duidelijk, ze 
konden voor zijn part gaan ..... . 
Toen er twaalf zware slagen van de 
St. Petrustoren rolden, klommen op 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

14e Zondag na Pinksteren, 
19 Augustus 1951. 

De HH. Missen zijn om half 7, om kw. 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 voor Mari
nus van Diessen; om kwart voor 8 voor 
Gijsbei;tus Looymans en Frederica Pe
ters de hsvr.; z.a. voor Petronella van 
Griensven-van der Steen; om 9 uur gel. 
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn van de Parochie; z.a. gel. jrgt.
voor Adriana Bevers-v. d. Velden; half
11 Hoogmis, gez. H. Mis voor Wilhel
mus Snellaars en Adriana van Hal de
hsvr.
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e
schaal voor de bijzondere noden van het
Episcopaat, welke collecte ten zeerste
in de ll)ilddadigheid van de gelovigen
wordt aanbevolen.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Woensdag 22 Augustus is het de Feest
dag van het Onbevlekt Hart van Maria.
Na de HH. Missen zal de Toewijding
aan het Onbevlekt Hart van Maria wor
den 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: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Lambertus Cuyten v.w. Personeel
van de firma v. Oerle; z.a. gel. H. Mis
voor Eduard Schaffer v.w. de Bijenhou
dersbond "St. Ambrosius"; half 8 gel.
jrgt. voor Johannes Cornelis T roeyen;
half 9 gef. gez. jrgt. voor Hendrikus van
Dijk.
DINSDAG: kwart voor 7 gelezen
mndst. voor Marinus van Hal; half 8
gel. mndst. voor Adrianus van Weert;
half 9 gez. jrgt. voor Jacobus RaaY,ma
kers; 10 uur gez. Huwelijksmis.
WOENSDAG: Feestdag v. h. Onbevl.
Hart van Maria. Na de H. Missen wordt
de toewijding aan het Onbevlekt Hart
van Maria vernieuwd .. .  kwart v. 7 gez.
mndst. v. Johannes Jac. v. Kempen; z.a.
gel. H. tvlis voor Johannes van KeJJ1pen;
half 8 gel. jrgt. voor Antonetta van
Dongen-Goyaerts; z.a. gel. H. Mis v.
Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven; half
9 gel. H. Mis voor Adriana Leermakers-
Avendonks.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Arnoldus van Kempen en 
Maria de Laat de hsvr.; half 8 gel.
mndst. • voor Jan Strik; z.a. gel. H. Mis
voor Martinus Giesbers; half 9 gez.
mndst. voor Franciscus Janssen; z.a. gel.
H. Mis voor Henriëtte Witteveen
Schöne.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.·

Heult drie schimmen door de prikkel
draad, die rondq_m hun jacht4omein ge
spannen was. Het avontuur was begon
nen; nu geen �elach meer, geen praat
jes, hoogstens een sober teken dat vol
doende moest zijn om begrepen te wor
den. Maar sakker, wat was het donker! 
Toontjes makkers waren uit het goede 
stropershout gesneden, dat �n je nu 
pas goed merken, Zonder aarzelen gle
den ze langs de bomen, die hun wortels 
verraderlijk yer voor zich uit lieten 
kronkelen. En bijna geruisloos gingen 
ze doo_r de struiken, die Toontje hard 
en nat in het gezicht zwiepten, als waar
schuwden ze hem. Waarschuwen? 
Een uur geleden zou Toontje nog ge
lachen hebben om dez� gedachte, maar 
nu moest hij er toch even moeite voor 
doen zich de eerste. angsttrillingen van 
het lijf te houden. Plotseling...... een 
wild geraas, een onderdrukte nondeju en 
een stevige por in de zij van Toontje 
Giesen: ,,Uitkijken vader!" Toontje kon 
zich wel de vingers afbijten van schaam
te. Liep hij daar in zijn angstdromen 
pardoes op zijn halt gehouden makkers. 
Dat zou hem niet wéér gebeuren! 
Maar ho, het werd menens nu. Zie, 
daar maakten zi: al licht in de bak, 
waaruit plotseling een sterke carbid
lucht opsteeg, die hem bijna dee!i 
niezen. 
Een onverstaanbaar gemompel, dan nog 
eens een gefluisterde instructie en toen 
wierp de lichtbak eindelijk een reusach
tige lichtkegel door het bns, dat glins
terde van natheid. 
De jachtgeweren werden vanaf dat mo
ment gereed gehouden, want het was nu 
nog maar wachten op 't eerste haasje 
of konijntje. Lang liet dat niet op zich 
wachten. Een jonge haas kwam nieuws
gferÏ!( op het scherp� licht af en Toon
tje zag met de verbazing van een nieu
weling hoe het beestje als betoverd door 
de felle lichtschijn met geheven voor
pootjes een paar komieke pasjes maak
te. Een harde knal, die drievoudig in 
het bos weerklonk maakte een wreed 
einde aan dit tafereeltje. De stropers 
kwikten het haasje in z'n w.irme pels
jasje eens, ja dat was ge_en kwaad begin. 
Toen - als het hele bos op Toontje 
neergesmakt was zou ie niet erger ge
schrokken zijn - toen klonk het achter 
hem als een geweerschot zo droog, zo 
dringend: ,,Handen hoog!" Deze woor
den zouden een dramatische wending 
geven aan Toontjes eerste stropers
avontuur, want in. de wervelwind van
gedachten, die door zijn hersens jacht
te, kwam de in_structie om de lichtbak 
op de overvallers te richten niet op de 
eerste plaats. En tot overmaat van ramp 
hield Toontje de lichtbak, toen z'n 
plicht hem eindelijk duidelijk werd, nog 
ondersteboven zodat het water in de 
vlam lie_p en deze met luid gesis doofde. 
Van pure alt_eratie wierp •roontje het 

VRIJDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. voor 
Helena Timmermans; half 8 gel. mndst. 
voor Petronella v. d. Boogaard-Smul-· 
ders; z.a. gel. H. Mis yoor een bizondere 
intentie; half 9 gez. mndst. voor Adria
nus ,Pennings. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Hendrica van Laarhoven; half 8
gel. H. Mis voor een bizondere intentie; 
z.a. gel. mndst. voor· Hendricus van 
Schijndel; half 9 gez. mndst. voor Hen
drica van Laarhoven. 
Het H. Sacrament v. h. Huwelijk wensen 
te ontvangen: Jacobus Antonius Johan
nes Marijnen, geb. en won. in Boxtel en 
Johanna Theodora van Son, geb. in 
Goch en wonende in onze par., waar
van heden de 1 e afkondiging geschiedt. 
Petrus Josephus Schapendonk weduw
naar van Elisabeth Petronella v. d. 
Staak geboren te Berkel en wonende 
in onze _Parochie en Johanna Fens we
duwe va!! Petrus Leonard Stoop geb. 
Terheyden en wonende Mariahout; Jo
hannes Petrus Oerlemans geb. en won. 
te Liempde en Corn�lia Petronella van 
Maaren geb. en won. in deze parochie, 
waarvan he_den de 2e afkondiging .ge
schiedt. 
Henricus Richard Hamers geb. en won. 
te Nijmegen (H. Aug.) en Maria Jo
hanna Cornelia Catharina van der Eer
den geb. en won. in deze parochie; An
tonius Ligtenberg geb. en won. in deze 
parochie en Cornelia Strijbosch geb. e11 
won. par. 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. 

14e Zondag na Pinksteren. 
19e Augustus 1951. 

Vandaag gaat de eerste schaal - ,,de 
stuiversschaal" - voor de kerk, de 
tweede voor de Bijzondere Noden. On
der de H.H. Missen van 7 en 8 uur is 
het Algemene H. Communie voor de 
leden van de -H. Familie voor Moeders 
en Gehuwde Vrouwen. 
De Hoogll)iS q_m half 11 is met Volks
zang. Vanavond is het om 7 uur Lof 
met rozenhoedje voor onze parochianen 
in het buitenland en voor het behoud 
van de Vrede. 
W<>t":nsdag - feestdag van het Onbe
vlekt Hart van Maria. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
Bijzondere Intentie; 7 uur 1. d. vo9.r het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochianen; 8 uur 1. d. uit dankbaarheid; 
kwart over 9 1. d. voor overleden echt
genoot (R.); half 11 Hoogmis voor Fran
cisca Voets-Karssemakers v. w. de Re
traitepenning. 
In de Wijk-kapel de "Burcht": kwart 
over 7 1. d. voor een overleqene; half 9 
1. d. voor een overleden Vader; kwart
voor 10 L d. tot bijzondere intentie.
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor de fam_
Doreleijers en v. d. Braak; kwart voor 8
I. d. voor Willem v. d. Langenberg en
Adriana de dochter; half 9 I. m. voor
Adrianus van Genuchten; 10 uur Solem-

geval toen maar weg en vluchtte zelf 
hals over kop het bos in. 

·Struikelend over boomwortels en grep
pels, opgejaagd door de waarschuwings
schoten en de bevelen van de politie,
zocht hij zijn weg in het bos. Spoediger
dan hij verwacht had geraakte hij er uit
om in een weiland terecht te komen.
Van schrik begon hi_j het maar blinde
lings ov_er te steken, totdat ie een verre
stem plotseling weer hoorde roepen:
uHalt of ik schiet".
Languit plofte Toontje toen werktuige
lijk neer in het lange, natte gras.
Daar bleef hij met wild kloppend hart
liggen luisteren naar het geluid dat de
speuren_ge politie maakte ..
Uren m_oest ie er wel gelegen hebben
toen de stilte eingelijk opnieuw hersteld
was en Toontje de ogen weer durfde
open doen. Hij zag dat het al begon te
dagen, dus zou hij ç_ok wel eens voor
zichtig kunnen kijken waar ie ergens
was. Heel behoedzaam richtte hij zich
Ol) en keek .. .... ja, keek toen met angst
ogen zo star als glazen stuiters in De
Dommel, die nog op geen twee meter
afstand voorbij stroomde.

Hemeltje, was ie daar even aan 'n nach
teHjke verdrinkingsdood ontsnapt; twee 
stappen verder en hij zou een paar da
gen later in St. Michiels-Gestel of Den 
Bosch zijn opgevist! Deze gedachte werd 
Toontje te bar. Hij zqu maar eens gauw 
zien , dat ie de weg naar huis vond, 
want hij begon zich ook danig onbe
haaglijk te voelen in zijn natte plunje. 

Over de "Hooibrug" en door vele wei
landen kwam hij tenslotte in de buurt 
van Gemonde, waar de kerk en de 
molen hem de verharde weg wezen. Hij 
bleef echter liever wat 3chteraf, want 
wie weet was de politie al weer aan het 
zoeken. Toen de eerste mensen naar de 
vroegmis iÎingen, kwam' Toontje einde
lijk thuis. Hij schoot vlug andere kleren 
aan en kgn toen juist op tijd in de 
Eerste Mis zi_jn. Dat zou de politie een 
boel verdachte aanwijzingen uit han
den slaan,, dacht ie. Maar in de kerk 
verschoot hij toch wel even van kleur 
toen hij in de politiebankjcs twee veld
wachters zag zitten. De gehele Mis voel
de hij hun blikken in zijn rug gepriemd 
en toen hij de kerk uit ging, knikten 
zijn knieën van de angst . . . .  ;. 

Avonturen van BIM 

TOCH KERMIS. 

Het is kermis in de dierenwereld. Een 
reuze kermis, want er staat van alles: 
Mallemolens, rupsbanen, luchtschom
mels. .. ja, ook luchtschommels. Bim en 
Bam hebben er het hele jaar op gevlast 
daar eens in te mogen, doch nu het zo 
ver is hebben zij geen centen en worden 

nele Huwelijksmis. 
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Hubertus 
Driessen en Johanna-Willems v.w. klein
kinderen; kwart voor 8 1. m. voor fran
cyna Voets Karssemakers; half 9 1. d. 
ter ere van de H. Gemma en H. Gerar-
dus; half 10 gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Jan v. 
d. Nosterum; zijaltaar l.j. voor Mia v.
Kempen; kwart voor 8 I.m. voor Johan
Hermes Schüller; zijaltaar l.d. voor Pe
tronella van Oers; half 9 Ld. voor Jan
Merla te Berlicum overleden.
DONDERDAG: 7 uur l.d: voor Willi
brord v. Zeeland en Jacobus de zoon;
kwart voor 8 I.m. voor Lambertus Cuij
ten-v. Eert; zijajtaar l.d. voor Lamber
tus Cuijten v.w. de buurt; half 9 Ld. v.
Henricus v. d. Merendonk, par. St .. Pe
trus overleden.
VRIJDAG: 7 uur Ld. voor Antonetta v.
Leest-Pa_ijmans te Loon op Zand over
leden; kwai:t voor 8 Ld. voor Petronella
Johann?- v. Gooi te Arnhem overleden;
zijaltaar Ld. tot bijzondere intentie; half
9 Ld. voor Adrianus v. Rooij v.w. klein
kinderen.
ZATERDAG: 7 uur I.m. voor Hubertus
Driessen-:Willems; kwart voor 8 Ld. voor
overledene; zijaltaar Ld. voor bijzondere
intentie; half 9 l.j. voor Maria Jacoba v.
Weert-Karssemakers.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
14e Zondag na Pinksteren. 
19 Augustus 195L 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; om 10 uur jrgt. voor 
Petrus v. Balcom en Cornelia de hsvr. 
MAANDAG; half 8 jrgt. voor Henricus 
v. d. Biggelaar en Maria de hsvr.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
v. Eindhoven en Cornelia de hsvr.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Frans
v. Eindhoven.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Elisa
beth v. d. Ven.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Henricus
v. d. Wijst, Antonia de hsvr. en Cor
nelia de dochter.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus v. Doleweerd en Adriana de hsvr. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
14e Zondag na Pinksteren. 
19 Augustus 1951. 

Om 7 uur H. Mis voor het geestelijk en 
tijdeHjk welzijn van de parochie; om half 
9 H. Mis voor Theodorus Huyberts; om_ 
10 uur de Hoogmis als gez. H. Mis·voor 
Johanna van Heerebeek-de Beer. 
De eerste sch._1al gaat voor de eigen 
kerk; en de tweede voor de Bijzondere 
Noden. 
Om half 3 Lof; na het Lof wordt ge
zongen lied nr. 54. 
De H. Missen gedurende de week zijn 
om half 8; 
MAANDAG: ·het mnd�t. voor Johanna 
Kruysen-van Erp. 
DINSDAG: H. Mis voor Anna Maria 
Peijnenburg-v. d. Sande. 
WOENSDAG: de feestdag van het on
bevlekt Hart van Maria: om half 8 de 
plechtig gezongen H. Mis (als gez. irgt. 

ze bars terug gewezen. 
Zal het voor hen nu toch geen kermis 
zijn? 
Wis en waarachtig wel! Bim en Bam 
hebben wel voor moeilijker problemen 
gestaan. Als ze op weg naar huis zijn, 
denkt Bim plotseling aan de giraffen met 
hun lange nekken. Hoera, dat is 't ! Bam 
haalt vliegensvlug een lang stuk touw, 

voor Peter Kruysen): na de H. Mis Toe
wijding aan onze Hemelkoningin. 
DONDERDAG: H. Mis voor Gerardus 
Leijten. 
VRIJDAG: H. Mis voor Maria de Pun
der-Huige. 
ZATERDAG: het mndst. voor Johannes 
Maas. 
Gelegenheid tot biechten: dagelijks vóór 
de H. Mis; en Zaterdagmiddag van 6 
tot 7 uur. 
De gebeden worden verzocht voor de 
Eerwaarde Zuster - Agnes te Lisieux 
overleden; voor Johannes Strik te Nij
megen overleden en voor Johanna Dek
kers-van Zeeland te Veghel overleden. 

PAR .. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

14e Zondag na Pinksteren. 
19 Augustus 1951. 

ZONDAG: half 7 L mndst. voor Jan v. 
d. Berk; 8 uur L m. tot welzijn der pa
rochie; 10 uur z. j. v9or Hendrica Al
bertus v. d. Tillaart; 3 uur Lof, daarna
meisjescongregatie.
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Henri v.
d. Sande te Gemert overleden; 8 uur 1.
m. voor Lamberdina Mart. Oppers te
St. Oedenrode overleden.
DINSDAG: 7 uur z. m. voor de Zeer
eerw. Heer Theod. v. d. Laar als over
leden weldoener van K. en L.; 8 Üur 1.
mndst. voor Maria Adr. v. Dijk.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Hendr. Quinten; 8 uur 1. mndst. voor
Engelb. v. d. Velden.
DONDERDAG: 7 uur. z. mndst. voor
Laur. Quinten; 8 uur I. mndst. voor
Maria Hendr. Putmans.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Johan
na Adr. de Rooy; 8 uur I. mis voor
Adriana Adr. v. d. Sande als over!. lid
der proc. van Ke_yelaar.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Christ.
Quinten; 8 uur L mndst. voor Jan v. d.
Heijden.
ZONDAG: half 7 I. mndst. voor Adria
na Adr. v. d. Sande; 8 uur I. mndst. voor
Corn. Putmans; 10 uur de hoogmis tot
welzijn der parochie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I. m. voor Laur Quinten 
als over!. lid. H. Moeder Anna. Dinsdag 
7 uur I. m. voor Johanna Adr. de Rooy 
als over!. lid H. Bloed. Woensdag 7 uur 
I. m. voor Adr. v. d. Sande als overL lid
0. L. Vr. van de H. • Eik. Donderdag 7
uur I. m. voor Adr. Corn. Kuppens. Vrij
dag 7 uur L m. voor Engelb. v. d. Vel
den v.w. de Spaarkas: Kerkeind. Zater
dag 7 uur I. m. tot bijz. int. 2;.ondag 7
uur L m. voor de leden der proc. Ber
gen op Zoom naar Sittard.
30e voor Henri v. d. Sande te· Gemert
overleden; Lamberta Mart. Oppers te
St. Oedenrode overleden; Ant. v. Keu
len te Best 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 Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Woensdag is het de feestdag van het 

Gelukkig, ze lieten hem gaan! Ach 
waarom ook niet, niemand kon hem die 
nacht herkend hebben. Dat laatste had 
hij zich niet wi_js moeten maken, want 
toen hij thuis kwam zaten twee dienaren 
der wet op hem te wachten. En hij werd 
ondanks zijn goed gefantaseerde alibi's 
toch mee naar het bure.iu genomen, 
waar zijn twee stropersmakkers al op 
hem wachtten. Ze waren 's nachts met 
buit en al ingerekend en hadden hem 
verraden. 
Toontje wist toen niets anders te doen 
dan als een verslagen man te bekennen. 
Toen hij 's middags losgelaten werd, was 
de kermis al in volle gang. Vrolijk tie
relierden de orgels, en daverend klonk 
het gezang hem tegen qit de volle café's ! 
Het was voor Toontje Giesen echter 
geen feestelijk geluid. ·Het zou voor hem 
dit jaar geen kermis zijn en er zou al 
zeker geen hazenpeper op tafel komen. 
Onderwijl het opgemaakte proces-ver
baal in zijn troebele geest formidabele 
vormen begon aan te nemen en zich 
tientallen nullen achter het boete-bedrag 
aaneen rijden, werd Toonges nieuwste 
liefhebberij voor eeuwig afgezworen! 

en BAM 

onderwijl Bim aan de giraffen gaat vra
gen of ze een luchtschommel willen 
maken. 
Nu dat willen ze wel. Ze laten het touw 
aan hun horens vastbinden, zodat onze 
vrienden heerlijk kunnen schommelen. 
Tenslotte hebben ze nog meer pret dan 
op de kermis en...... het kost hun geen 
cent! 

Onbevlekt Hart van Maria. Om 7 uur 
pl. gez. H. Mis en 's avonds om half 8 
plechtig Lof, waaronder tqewijding. Na 
het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Wilhel
mina Konings-v.' d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Antonia Wilhelmina van Rulo v.w. 
Br. H. Corn. Bokhoven; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 
MAAND,AG,-7 uur jrgt. voor Cathari
na KoninR?; half 9 H. Mis voor Johan
na Maria van Rooy-v___, d. Horst v.w. Br. 
H. Cunera.
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Cornelis
Pieter Verhoef; 8 uur mndst. voor An
tonia Wilhelmina van Rulo.
WOENSDAG: 7 uur gez. H. Mis voor
Henricus Dieden; 8 uur mndst. voor
Johanna Maria van Rooy-v. d. Horst.
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Cor
nelis van der Zanden; 8 uur jrgt. voor
Adrianus v�n Wagenberg.
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Maria van
Wagenqer_g; 8 uur jrgt. voor Francisca
van der Zanden-v. d. Ven.
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis
van Uden; 8 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar v.w. proc.
Vught-Kevelaar.
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers. H. Mis voor Hendricus van
den Langenberg.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 19 Augustus. Veertiende Zon
dag na Pinksteren. Deze middag om 3 
uur Lof met Rozenhoedje. 
Woensdag. Feestdag van het Onbevlekt 
Hart van Maria. Om 8 uur Lof. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feestdag ·der kerkwijding. Om 
8 uur Lof. 
Zaterdag: Feestdag van de H. Bartholo
meus, Apostel, om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor van 
den Braak; O!ll half 9 voor de overleden 
leden der familie Henket. 
MAANDAG: om 7 uur voor de Heer 
en Mevrouw Wortelboer-Sutman; om 
half 8 voor Dokter Theodorus Stren
gers. 
DINSDAG: om 7 uur voor Antonius 
van den Hurk; om half 8 voor Dokter 
Theodorus Strengers. 
DONDERDAG: om 9 uur H. Mis voor 
Martina Boers-v. d. Biggelaar. 

Fatima-kapel 

Verantwoording binnengekomen giften: 
Vorig saldo f 525,51 
Wekelijkse bijdragen 

van de buurt 
Het wekelijks kwartje 

een jonge man 
Offerbusje 
Opdat Maria uitkomst 

moge geven 

van 

Totaal 

Il 11,78 

0,25 
0,70 

1,-

f 539,24 
Vriendelijk verzoek aan ouders uit de 
buurt, om hun kinderen niet bij 't ka
pelletje te laten spelen. Er worden veel 
bloemen omgestoten. 
Dank U: het Comité. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Klas� en Standsverschil 
De vorige week schreven wij dat het 
algemeen en persoonlijk welzijn in zijn 
kern een kwestie is van harmonie in de 
samenleving, van goede verhoudingen in 
de maatschappij. Het feit dat we over 
harmonie en goede verhoudingen spre
ken, wijst er op dat wij in de maatschap
pij verschillen aanvaarden, en deze ver
schillen zijn het die ordening vragen om 
een goed samenlevende gemeenschap te 
verkrijgen. 
De materialistische kijk op het leven, die 
ook leeft in het socialisme, ziet een 
maatschappij zonder deze verschillen als 
ideaal. Deze levensbeschouwing, waar
van Marx het eerst de ideeën neer
schreef, ziet de hele maatschappij slechts 
als één groot productieproces waarin 
iedere mens consument (verbruiker) is 
en ook producent (voortbrenger) moet 
zijn, ieder op zijn eigen plaats als een 
onderdeeltje van één grote machine. Er 
blijft in deze opvatting voor de mensen 
alleen maar een verschil van functie 
over, zoals er in een machine verschil 
van functie is tussen een compressor en 
een vliegwiel: 'n louter stoffelijk ver
schil. 
In deze opvatting is geen plaats voor de 
diepere betekenis van de mens, voor zijn 
geestelijk-stoffelijk wezen, voor zijn ho
gere bestemming, geen plaats voor het 
diepere begrip van het menselijk leven 
dat heel wat meer omvat dan zijn stof
felijk leven en zijn werkzaamheid in de 
gemeenschap. Deze opvatting ziet de 
verstandelijk-geestelijke kant van de 
mens over het hoofd en let alleen maar 
op de stoffelijke zijde van de menselijke 
natuur, is bijgevolg eenzijdil? en daar
door fout in zijn gevolgtrekkingen. Deze 
materialistische opvatting komt n.l. tot 
miskenning van alle diepere verschillen 
die samenhangen met ontwikkeling en 
beschaving en het hieruit voortvloeiende 
verschil van milieu en levenswijze; tot 
miskenning van alle verschil van klassen 
en standen. Dit is in strijd met de na
tuur van de mens welke juist tot deze 
verschillen leidt en daarom ook in strijd 
met een gezonde opvatting van de maat
schawij. 
Ook onder ons katholieke volk komen 
nog al eens in de dagelijkse gesprekken 
en in vergaderingen meningen naar vo
ren omtrent klas- en standsverschil die 
weinig doordacht zijn en eigenlijk alleen 
maar blijk geven van ontevredenheid 
met het eigen - jammer genoeg wat 
nadelig uitgevallen - levenslot. Het valt 
zeker niet mee als men zelf door pech 
of levensomstandigheden tot de arme
ren behoort en dan valt het ook niet 
mee om niet afgunstig te zijn op hen 
die meer bezitten of hoger staan op de 
maatschappelijke ladder. Voor de mate
rialist voor wie het stoffelijke alleen 
geldt of voor wie het stoffelijke het 
voornaamste betekent wat hij in het 
leven ziet en er van verwacht, blijft dan 
inderdaad niets over dan afgunst en 
strijd tegen de beter bedeelden. Maar 
voor een mens met meer gehalte, die 
meer in het leven ziet dan het stoffelij
ke, moet het mogelijk zijn, wanneer 
pech of levensomstandigheden buiten 
zijn schuld hem hebben geplaatst bij een 
lagere klas of stand, zich in christelijke 
onderworpenheid te schikken in Gods 
bestuur omtrent zijn persoon. Hier komt 
op zijn sterkst naar voren de kracht 
die ons geloof kan schenken en de ver
hevenheid van onze levensbeschouwing, 
die aan wat laag staat volgens materia
listische waardering, op hoger plan de 
werkelijke hoge waarde toekennen. 
Ook katholieken weten soms geen weg 
met het klas- en standsverschil, wat blijkt 
uit gezegdes als "Voor God zijn toch 
alle mensen gelijk, w-,arom mag dan de 
een meer hebben dan de ander, waarom 
mag dan de een rijk zijn en de ander 
moeite hebben voor het noodzakelijke?" 
Dat voor God alle mensen gelijk zijn is 
waar, maar men moet dit begrip zuiver 
stellen: op de eerste plaats betekent 
deze gelijkheid dat iedere mens op ge
lijke voet zal beoordeeld worden naar 
zijn leven en niet naar zijn bezit, en 
vervolgens dat het gebruik der aardse 
goederen is toebedacht aan allen volgens 
gelijk recht, d.w.z. dat allen gelijke rech
ten hebben op verwerving van inkomen, 
eigendom en bestaanszekerheid. Maar 
daarnaast heeft iedereen de feitelijkhe
den te aanvaarden die het leven -
b_eter gezegd: God - voor hem heeft 
weggelegd, overigens met het volle 
recht om zichzelf op te werken tot ho
gere klas en stand. Dat iedereen van 
stond af aan evenveel zou moeten heb
ben en even hoog zou moeten staan, 
ligt in deze gelijkheid niet vervat. Wie 
hierin onredelijkheid ziet, kan met even
veel recht vragen: waarom is hij gezon
der dan ik, waarom heeft hij geen kies
pijn en ik wel, waarom is hij bijna 2 

meter lang en ik maar 1 m 60? Dat zijn 
nu eenmaal de feitelijkheden van het 
leven, waarom wij soms niets kunnen 
doen en soms veel en dit laatste nu, 
dáárop heeft iedereen volop recht, n.l. 
om zichzelf te verbeteren zoveel hij kan. 
Het is niet moeilijk in te zien dat het 
verschil van klassen en standen volko-

men natuurlijk en daardoor noodzake
lijk en bovendien nuttig is. 
Wat het verschil in klas, d.w.z. in inko
men betreft: geen enkele geschoolde 
arbeider zal het juist vinden dat de on
geschoolde evenveel verdient, want nor
maal zal de laatste een mindere presta
tie leveren. Hierin ligt al een grond van 
klasverschil, n.l. verschil in bekwaam
heid. Dieper gelegen gronden zijn nog: 
verschil in aanleg en begaafdheid, ver
schil in kracht en gezondheid. Dit alles 
kan voor de een hogere prestaties be
reikbaar maken als voor de ander, kan 
de een het tot een hoger beroep bren
gen dan de ander, en dit alles brengt 
noodzakelijkerwijs èen verschil mee in 
inkomen, daar de betere prestatie ook 
meer waarde heeft en bovendien het 
ene beroep hoger staat dan het andere 
omdat het een voornamere dienst aan 
de gemeenschap bewijst dan het andere. 
Deze. ongelijkheid van waarde en belo
ning is ook nutti.l? voor êen goede 
samenleving daar deze ongelijkheid de 
mensen ook aanzet om zich in te span
nen voor betere prestaties en hogere, 
bezwaarlijker aan te leren en moeilijker 
uit te oefenen beroepen. 
Met het verschil van beroepen is reeds 
het verschil in stand gegeven. Het ver
vullen van een hoger beroep veronder
stelt een hogere ontwikkeling en schept 
vervolgens vanzelfsprekend een andere 
levenssfeer met een andere levenswijze. 
Dikwijls zal een hogere stand ook een 
hogere klas vertegenwoordigen, maar dit 
is volstrekt niet vanzelfsprekend. Of het 
juist is, is een andere vraag, maar feit 
is dat er minder bezittenden en weinig 
verdienenden _zijn onder alle standen, 
niet alleen onder de arbeidersstand, 
maar zeker ook onder de middenstand 
en zelfs onder de leidende stand. 
Ook het feit of men werknemer is of 
werkgever zegt op zich niet tot welke 
stand men behoort: er zijn werknemen
de functies onder alle standen tot in de 
hoogste standen zoals de professoren en 
grootbedrijfsleiders. 
De standen zijn het gemakkelijkst te on
derscheiden naar de verschillende func
ties welke zij in de maatschappij be
kleden. De ontwikkeling, zoals die zich 
nu in Nederland aan het voltrekken is, 
beweegt zich in de richting van een 
vier-standen-maatschappii, bestaande uit 
de leidende stand die allen te omvatten 
heeft die in een leidende functie staan 
of werkzaam zijn in de hogere beroepen 
als artsen, notarissen, enz., de midden
stand die al degenen omvat die vooral 
een dienende functie uitoefenen in am
bacht, winkelbedrijf, kantoor of onder
wijs, de boerenstand waartoe ook de 
tuinders behoren, en de arbeidersstand 
waartoe allen behoren die als werkne
mer het werk in de verschillende am
bachten uitvoeren. 
De goede verstandhouding nu binnen 
deze standen, en de goede verhouding 
tussen de verschillende standen onder
ling is een der voornaamste voorwaar
den voor het welzijn van de gemeen
schap en ook de enige weg c;im een wel
varende maatschappij te verkrijgen. 
Hierover een volgende keer. T. 

Plaatselijk Nieuws 
AUTOPEDRACES 

UITGESTELD. 

BELANGSTELLING VAN DE JEUGD 
TOT HEDEN TE GERING. 

Kinderen, ga je alsnog aanmeklen. 

Het zal voorzeker een grote teleurstel
ling zijn voor de kinderen die zich voor 
deelname aan de autopedraces hebben 
aangemeld, te vernemen, dat deze wed
strijden moeten worden uitgesteld. 
De teleurstelling is echter even groot 
voor het Bestuur van "Boxtel Vooruit", 
dat zich zo heeft beijverd om nog in de 
vacantie aan de kinderen een genoeg
lijke middag te bezorgen. 
De vraag is meerdere malen geuit: hoe 
is het toch mogelijk, dat de ouders niet 
meer medewerken met Boxtel Vooruit" 
om een middag als voorgenomen werd 
voor hunne kinderen mogelijk te maken? 
Waarom toch de kinderen ni�t even 
aangepord zich aan te melden? Hoe het 
zij, door gebrek aan belangstelling (er 
waren Woensdagavond slechts ongeveer 
45 aanmeldingen) ziet "Boxtel Vooruit" 
zich gedwongen de wedstrijden niet te 
laten doorgaan, althans niet op Zater
dagmiddag aanstaande. 
Echter ...... de wedstrijden ZULLEN dit 
jaar nog doorgaan! De datum waarop 
dit zal geschieden wordt binnenkort be
kend gemaakt. 
Ouders: nogmaals dit vriendelijke ver
zoek: laat Uw kinderen, althans als zij in 
het bezit zijn van een step, zich nog aan
melden bij de Dames van Hoof in de 
Kruisstraat of bij een der Boxtelse Rij
wielhandelaren! De affiches wijzen voor 
de aanmelding de weg. Zodra er een be
hoorlijk aantal aanmeldingen binnen is 
zal de juiste datum van de wedstrijden 

door "Boxtel Vooruit" nader worden 
vastgesteld. 
Daarom nogmaals dit dringende ver
zoek: wilt U de jeugd een prettige, 
spannende, spo_rtieve middag bezorgen, 
zorgt dan dat de kinderen, voorzover 
dit nog niet is geschied, zich bij een der 
bovenvermelde adressen voor deelname 
aan de wedstrijden aanmelden. 
De aanmeldingen die reeds hebben 
plaats gehad blijven van kracht. 

Ouders van een-step-bezittende kinde
ren: ,,Boxtel Vooruit" rekent op U ! 
Het aantal en de hoedanigheid van de 
prijzen is afhankelijk van de deelname! 
Hoe meer deelnemers, hoe meer en hoe 
mooiere prijzen! 

HEEMKUNDIGE KRING 

NAAR ANTWERPEN. 

Op de Maandag van Boxtel kennis, heeft 
de Heemkundige Kring zijn welhaast tot 
traditie geworden excursie gemaakt, dit
maal naar de Sinjoren-stad Antwerpen. 
De 37 deelnemers hebben in Antwerpen 
een bezoek gebracht aan de eeuwen
oude, en aan kunstschatten gverrijke St. 
Jacobskerk en Sint Pauluskerk. Behalve 
het graf van Peter Paul Rubens in de 
St. Jacob, werd ook het huis bezocht 
waar de grote Meester leefde en werk
te. Voorts werden het Rockoxhuis, het 
Plantin-museum en de St. Annakapel 
bezichtigd. 

Tot slot van de dag werd in de avond
uren te Beerse een openluchtspel bijge
woond, nadat in deze plaats aan de deel
nemers een koffietafel was aangeboden. 

FATIMA-KAPEL. 

Verantwoording 

Vorig saldo 
binnengekomen giften: 

J. M., wekelijks kwartje 
Offerbusje 
Van 'n moeder ter ere 

van Maria 
N.N., Prins Hendrikstraat 
Wekelijkse bijdrage v. buurt 

f 539,24 
0,25 
6,66 

0,75 
3,

" 15,27 

Totaal f 565,17 

N.B. 's Avonds wordt om 7.30 uur nog 
steeds het rozenhoedje gebeden bij het 
kapelletje. Iedereen is welkom! 

KANKER!. . . .

Schrikt U? 

Nu, 't is waar, het vernoemen 
van die ziekte wekt al een zekere 
onbehaaglijkheid. 
Begrijpelijk, het is dan ook een 
ziekte, die de mens als het ware 
besluipt, in het lichaam woekert 
en zonder dat de aangetaste er 
iets van merkt kan ze al de bloed
vaten hebben aangevreten. 
De kanker is te vreselijk omdat 
die ziekte zo veelvuldig voor
komt en het is zo verontrustend 
dat de. middelen, waarmee de 
kankercellen in het lichaam kun
nen worden geremd, nog niet ge
vonden zijn. 
Over de gehele wereld wordt in 
de laboratoria wel hard gewerkt 
om het juiste middel te vinden, 
en er zijn al resultaten bereikt, 
doch alleen in ons land sterven 
jaarlijks toch nog 14000 mensen 
aan die gevreesde ziekte: de 
kanker. 
Een geweldig cijfer, waaruit moet 
worden afgeleid hoeveel werk 
nog in de laboratoria gedaan zal 
moeten worden. 
Ja, de mannen der wetenschap 
zullen zich nog lang en hard moe
ten inspannen in hun strijd tegen 
deze volksziekte. 
Er zullen ook speciale ziekenhui
zen moeten worden gebouwd en 
kostbare bestralingsapparaten 
aangeschaft. 
Wat dit zeggen wil kan eenieder 
begrijpen. 
Geld, veel geld is hiervoor nodig. 
En als wij dit begrijpen en ons af
vragen vanwaar dat vele geld 

Honderdveertig jaar familienamen 
Een jubileum van de Burgerlijke Stand ! 

VERANDEREN IS NU NIET ZO EENVOUDIG. 

Een mengelmoes van namen vinden we in de registers van de Burgerlijke 
Stand. Dit wonder der administratie is voor ons een zo alledaags verschijn
sel, dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen werkelijk anoniem te moeten 
rondlopen. Men behoort nu nog alleen figuurlijk tot het leger der naam
lozen, want allen bezitten we door een woord in de registers op het ge
meentehuis een nadere aanduiding van onze aanwezigheid op de wereld. 
Op 18 Augustus 1811 werd het naamregister officieel ingesteld bij decreet 
van keizer Napoleon, die in het begin der negentiende eeuw het grootste 
deel van Europa overheerste. De franse dictator had er behoefte aan een 
overzicht te verkrijgen van alle mensen, die zich in zijn grote rijk bevon
den. Hij liep met plannen rond om al die individuen in te schakelen ter 
verdediging van zijn troon en zijn rijk. 
Er is niets nieuws onder de zon. Hitler, zijn onbegaafde leerling, zou hon
derd jaar later dezelfde wens koesteren. Ook hij wilde zijn overheersing 
van Europa verzekeren met behulp der overwonnen volkeren. Napoleon 
riep de Burgerlijke Stand in het leven, Hitler gebruikte de stamkaart en 
het persoonsbewijs om zijn doel te bereiken. De laatste twee administra
tieve vindingen hebben echter minder levensvatbaarheid gehad dan Napo
leon's naamregister. 

Hoe men ook over de franse dictator 
mag denken, hij had geniale gedachten, 
die werkelijk zinvol waren en zelfs wan
neer men constateert dat ook Napoleon 
met de Burgerlijke Stand niet zijn doel 
- de conscriptie - heeft bereikt, toch 
moet men toegeven dat hij hiermee een 
administratieve schepping heeft ge
wrocht, die in de loop der jaren onmis
baar is gebleken. 
Onze voorvaderen vonden die Burger
lijke Stand maar een dwanginstituut, al
leen geschikt om ons nog meer te knech
ten dan dit reeds het geval was. Men
wist dat hier een dienstplicht in het
franse leger voor mannen het gevolg van
zou zijn en men zag dit decreet dan ook
als een noodmaatregel, die na het ver
dwijnen der franse bezetting stellig on
gedaan zou worden gemaakt. 
Iedereen moest dus in 1811 naar "de 
marie der gemeente alwaar hij woon
achtig is", om daar een familie- en
voornaam op te geven.
Velen hoefden over die familienaam niet
lang te denken. Zij hadden er al ge
slachten lang een. Men denke maar aan
de grote mannen als Anthonie van
Leeuwenhoek, Johan van Oldenbarnevelt, 
Hugo de Groot en anderen, wier vade
ren reeds lang een naam hadden aange
nomen. Zij wandelden dus zonder meer 
naar de nieuwbenoemde ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand en lieten zich in
schrijven. 

DE NAAMLOZEN.

Doch er waren ook zeer veel landgeno
ten, die zich steeds naar hun vader had
den genoemd, zoals Willem Beukels
zoon, die het haringkaken uitvond. Zo 
kreeg men Jan Janszoon, Kees Cornelis
zoon, enz. Deze mensen lieten zich dik-

wijls ook maar als zodanig inschrijven, 
dan waren zij van dat rare gedoe der 
Fransen verlost. Zij zijn de stamvaders 
van alle Jans(s)en's en Pietersen's. 
Hiernaast vonden en vinden we in ver
schillende plattelandsdorpen nog steeds 
de gewoonte om de voornaam van de 
zoon of dochter te verbinden met de 
voornamen van vader, grootvader en 
overgrootvader. Om enkele van de vele 
typische voorbeelden te noemen: Driek 
van Willem Peer Tonen en Zus Hannes 
Dorus Gradissen. Deze gewoonte stamt 
van vóór de invoering van de Burgerlijke 
Stand. Toen deze eenmaal in het leven 
geroepen was, bleef de oude methode 
nog steeds de meest geliefde, zodat de 
wettelijke familienamen geheel in on
bruik raakten, dikwijls zelfs totaal onbe
kend waren. 
Een andere categorie werd meer met het 
beroep, dat zij uitoefenden, aangeduid. 
Men sprak van Janus Metselaar, Driek 
de Brouwer en Doruske-de-timmerman. 
Het is dus geen wonder dat de namen 
Bakker, Smit, Visser enz. zo veel voor
komen, want waarom zou men zich niet 
naar zijn beroep laten noemen? Het be
tekende nog een kosteloze reclame voor 
het bedrijf en wem1gen zullen ge
droomd hebben, dat hun kindskinderen 
nu nog een wandelend reclamebord voor 
hun overgrootvaders zaak zouden zijn. 
Een derde groep was er volkomen on
verschillig onder wat de man op het ge
meentehuis wel voor familienaam voor 
hen zou opschrijven. Zij noemden zich 
in overleg met de ambtenaar naar de 
plaats hunner inwoning, of naar de ge
meente waar zij lang gewoond hadden 
of geboren waren. Zo ontstonden de 
namen: Van Boxtel, Van Breda, Van 
Alphen, Van Eindhoven, Van Bussum, 

OMGEVING 

zal moeten komen, dan stellen 
wij ons de plicht naar vermogen 
mee te werken aan de bestrijding 
van die beangstigende ziekte, die 
in ons land per drie kwartier een 
slachtoffer eist! 
Ieder behoort mee te doen om het 
wetenschappelijk werk mogelijk 
te maken. 
Daarom zullen aanstaande Zon
dag, 26 Augustus. mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes, al
len zonder uitzondering hun of
fertje brengen door het kopen 
van een speldje voor de bestrij
ding van de kanker! 
Wie meer wil doen voor het werk 
der kankerbestrijding kan zich 
opgeven als lid of contribuant 
van het Koningin Wilhelmina
fonds. 
De minimumcontributie bedraagt 
voor een lid f 2,50, voor een con
tribuant f 1,- per jaar. 
Men kan zijn bijdrage storten op 
giro nr. 26000. 

Agenda 
SPREERUUR BURGEMEESTER. 

Volgende week geen spreekuur. 

REPETITIE DIE JAHRESZEITEN.

Dinsdag 28 Augustus repetitie van "Die 
Jahreszeiten" voor Boxtels Gemengd 
Koor en de Boxtelse Orkestvereniging. 

Zondagsdienst der Artsen 
uit■luitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 28 AUGUSTUS 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Telefoon 354'-

enz. Anderen hadden zo'n minachting 
voor de gehate bezetter of waren zo 
overtuigd van het tijdelijk karakter van 
de maatregel, dat zij de vreemdste en 
grappigste namen bedachten om daar
mee uitinz te geven aan hun misnoegen 
over en spot met de gedwongen regi-
stratie. 
De wonderlijke namen Suikerbuik, Nie
mandsverdriet en Naaktgeboren ziin 
geesteskinderen van deze opvatting ge
weest. Ook kwam het wel voor dat de 
ambtenaar een grapjas was en bij ge
vraagd advies de meest zonderlinge na
men verzon, waarvan het gehele nage
slacht van de betrokkene tenslotte de 
dupe werd. Immers dat nageslacht ziet 
de kostelijke grap van de gemeentedie
naar dagelijks op de geadresseerde en
velop staan. Veel dragers van een zon
derlinge en een glimlach opwekkende 
naam kunnen er echter zeker van zijn, 
dat hun voorvaderen in de franse tijd 
zeer goede vaderlanders zijn geweest, 
die meenden dat de Burgerlijke Stand 
bij de terugkeer van een echt nederlands 
bestuur weer zou verdwijnen. 

NOEM MAAR WAT ... 

Er was tenslotte ook een aantal onver
schilligen die zonder verder nadenken 
een naam opgaven en dikwijls grepen 
naar bijzondere eigenschappen, waarom 
zij bekend stonden of naar uiterlijke 
kenmerken. Zo werden er namen geno
teerd als De Lange, De Bruin, Den 
Oude, Vriend, Treurniet e.a. Hoe zou
den Gerrit de Stotteraar, Toon de Soep, 
Piet Link en andere handige jongens ge
reageerd hebben en nog reageren als zij 
officieel het antwoord moesten geven op 
de vraag hoe ze wilden heten? De ne
derlandse rechters zouden u dikwijls een 
antwoord kunnen geven. Immers, zij 
krijgen heden ten dage nog dikwijls de 
meest vreemdsoortige antwoorden op 
hun vraag in de rechtszaal: hoe heet u? 
Wanneer wij vandaag voor de keus van 
een familienaam werden gesteld, zouden 
er vele nieuwe en meer moderne namen 
worden bedacht. Sinds de dagen van 
Napoleon is onze taal met zoveel nieu
we woorden verrijkt, dat velen met spijt 
in het hart naar het administratieve erf
deel hunner vaderen zien. Wij zouden 
ook stellig een doelmatiger en meer har
monisch register van de Burgerlijke 
Stand samenstellen. 
De officiële instanties weten dit maar al 
te goed, vandaar dat het wijzigen van de 
familienaam zo'n ingewikkelde en kost
bare procedure is. Zodanige veranderin
gen op grote schaal zouden n.l. heel wat 
verwarring kunnen stichten, want hoe
veel Jansens zouden er voor het loket 
van de afdeling Burgerlijke stand in de 
rij gaan staan? Laten we ons er mee 
troosten, dat onze achternamen voor het 
grootste deel dit jaar hun honderdveer
tigste verjaardag vieren. 

" 
" 

" 
" 



Gepraat langs de straat. 
Veel wordt er tegenwoordig in 
deze streken gepraat over de 
Jehovah-beweging. De getuigen 
van Jehovah zijn tegenwoordig 
echt weer in de mode. Zij bieden 
Bijbels ten geschenke en ver
spreiden "de Wachttoren". Zij
goochelen met Bijbelteksten het
geen pleit voor hun geheugen en 
hun geduld. 
Op het ogenblik schijnt onze 
streek erg in trek te zijn. 
Wat is dat voor een beweging? 
Wie. wat zijn de "Getuigen van
Jehova", zoals ze zich vaak noe
men. 
Stichter was de Amerikaanse 
koopman Ch. Russell, geboren in 
1852. 
Oorspronkelijk lid van "de Ad
ventisten" -beweging, die geloof
de in de spoedige wederkomst 
van Christus ( Adventus), sticht
te Russell in 1872 de secte van
de "Ernstige Bijbelvorschers".
Door echt Amerikaanse propa
ganda verbreidde zich deze be
weging ongelooflijk snel. In 1927 
had zij 88.000 leden. Vooral Rus
sel' s opvolger, een rechter uit 
New-York, Rutherford genaamd. 
heeft deze beweging overge
bracht naar Europa. Groot Ame
rikaans kapitaal stond hen ter be
schikking. Reeds in 1928 ver
spreidde deze beweging 3 mil
lioen boekjes en boeken, ruim 8 
millioen brochures en meer dan 
11 millioen vlugschriften. 
De primitieve leer van Ch. Rus
sell, de koopman met een zeer 
goed organisatievermogen, mist 
elke wetenschappelijke grond
slag. 
Twee grondstellingen vormen de 
grondslag: 
1 e. Dat er geen hel bestaat en ook 
niet kan bestaan. 
2e. Dat het "Duizendjarig Rijk 
van Vrede" voor de deur staat. 
In 1873 voorspelde ·Russell dat 

Onder de toren van Babel 

. . ....... ,,emstfa wordt rekeruna ge
houden met de mogelijkheid van een 
verbet.erina in de Amerikaans-Russische 
eoonomische betrekkÏlli'en" ...... . 
Dit is dan al het gevolg van het schoon 
klinkende, rode preludium op de moge
lijkheden van een Russisch afzetgebied 
voor de Amerikaanse producten. En ge
voelig als de Amerikaanse "business
men" zijn voor klinkende munt, is men 
in Amerikaanse industriële kringen al 
aanstonds bereid iedere gelegenheid aan 
te grijpen om "een economische ont
spanning" mogelijk te maken. 
In politiek opzicht heeft de Amerikaanse 
regering evenwel een harder hoofd dan 
de gevoelige business-men. 
De regering meent dat het door de 
Russen voorgehouden spiegeltje van de 
,,geweldige Russische markt" een onder
deel is van het communistische vredes
offensief. 
Even afkijken zegt de Amerikaanse re
gering, hoe onze "toekomstige vrienden" 
zich ho!!den op de conferentie van San 
Francisco! 
Inmiddels leeft men in Amerikaanse 
economische kringen in vrees voor een 
herhaling van de geweldige crisis van de 
dertiger jaren. 
Wij voor ons zijn voor de grenzeloze 
opvoering der productie altijd wel een 
beetje benauwd geweest, zo goed als we 
steeds de grootste schrik gehad hebben 
voor de dolle vaart van de materiële 
wereld. 
Angstig zien we de Toren van Babel 
nog hoger oprijzen! 

••••• 

* 't Wps Zondagmorgen precies alsof 
Boxtel een goede 50 kilometer omlaag 
gekeild- was, want de kleine processie 
die toen Boxtel binnentrok verging het 
precies eender als het alle processies 
bij onze Zuiderlijke buren, de Belgen, 
pleegt te vergaan. Naarmate de morgen 
vorderde, vervloeiden de processiemar
sen meer en meer met de klanken van 
de pierementjes op de foor, de kermis, 
en toen het middag was, heette het al
leen nog maar kermis en geen bede
vaart. En Onze Lieve Heer moet er wel 
smaak in gehad hebben, want hij schoof 
het geluk aan hun kant: Bij het beproe
ven der verschillende attracties bleven 
de prijsjes namelijk niet uit. * De ker
mis behoort intussen weer tot het verle
den. De paleizen van het plezier zijn 
verdwenen, de orgie van lawaai is ver
stomd, de politie-jeep staat op stal en 
de mensen doen hun best om weer hun 
normale gang te gaan. En zoals altijd 
gaat dat sommigen goed maar velen 
slecht af. * Ofschoon "slapte" dezer 
dagen bij het stuk hoorde, was het toch 
bedroevend Maandagmorgen een groep
je bouwv,1karbeiders werkeloos te vin
den bij het karwei op !_<alksheuvel, waar 
men met de woningbouw nog steeds 
niet verder is gekomen dan de funde
ring. Het schijnt in ons bureaucratische 
landje soms moeilijker papieren huizen 
te bouwen, dan huizen • van steen en 
hout. Hoe lang nog? * Maar teleurstel
lingen zijn niet van vandaag of gisteren. 
Vraag dat liever aan de mensen met de 
collecte.bussen, die in het gedrang amper 

Christus in 1874 zou terugko
men, terwijl in October 1914 het 
duizendjarig vredesrijk zou be
ginnen. 
De waarheid was echter geheel 
anders ..... . , 
In 1914 begon de eerste grote 
wereldoorlog. 
Russell stierf midden in die oor
log. Men zou ·verwachten dat na 
deze fatale mislukking de be
lachelijke beweging zou ver
dwijnen. 
J. Rutherford, de opvolger van de
stichter, heeft haar opgenomen
en een fel anti-katholiek karak
ter gegeven. Volgens hem zou het
Duizendjarig Rijk beginnen in het
jaar 1925 met de verschijning van
Abraham, Isaac en Jacob. Toen
dit ook niet klopte, stelde men
met frisse moed het heugelijke
feit uit tot het jaar 1954. 
De "Getuigen van Jehova" ma
ken aanspraak op het etiket "de
echte Christenen". maar hun
"christendom" is voor 90 % haat
en verzet tegen de Katholieke
Kerk en tegen iedere andere
godsdienst, en Dr. M. H. Mul
ders C.s.s.R. schrijft terecht:
"De Getuigen illustreren ons op
een droevige wijze. tot welke
excessen de menselijke geest zich
laat afdrijven, als hij op eigen ge
legenheid over de schriftuur gaat
fantaseren en zich niet laat lei
den door het veilige kompas van
het onfeilbaar leergezag van de
Kerk van Christus.
"We moeten de Getuigen van
Jehovah eigenlijk meer met mede
lijden dan met hoon en spot tege
moet treden, maar tegelijkertijd
overtuigd zijn:
1 e. dat hun geschriften voor de
katholiek uit de aard der zaak
verboden lectuur zijn;
2e. dat het toetreden tot de bewe
ging of iedere steun aan baar
eveneens ongeoorloofd is."

wél of helemaal géén plaatsje vonden. 
De opbrengst was in enkele gevallen be
schamend! Geen wo_nder, de regeling 
was slecht en getuigde van weinig voor
bereiding. * A.s. Zondag wordt er een 
collecte voor de kankerbestrijding ge
houden. De landelijke "haak-in-actie" 
moge dan wat het succes betreft een 
plaatselijk vervolg krijgen. * De mas
sale doorlichting in Boxtel schijnt te zul
len slagen. Ondanks de vrees van een 
Boxtels oudje, dat deze actie ten doel 
had alle gebrekkige oud.en van dagen 
naar een instelling te laten verhuizen, 
waar ze dan met een dodelijk serum 
zouden worden ingespoten om de ge
zonde mensheid niet meer tot last te zijn. 
Wellicht komt straks ook dit oudje 
naar de Burgakker om haar aandeel te 
leveren in de strijd tegen de vreselijke 
ziekte "tuberculose"; iedereen dient er 
immers te komen! *De· zomerse dagen 
- zo daar sprake van was - lopen ten 
einde en we geloven, dat dit ten goede 
zal komen aan de grasperken van de ge
meentewoningen, waar eertijds zo'n 
,,net" besluit over genomen was. Mis
schien zullen de kinderen er nu niet 
meer op spelen en zullen de ouders er 
geen boxen meer op plaatsen. Ja, het was 
een lastig verbod! 

Toets der Critiek 

,,WINANDO", 
HET LEVENDE RAADSEL. 

Toen Winando, de bekende fascinateur 
en gedachtenlezer, op 15-jarige leeftijd 
door een toeval zijn geheimzinnige ga
ven ontdekte, beweerden verschillende 
doctoren, dat zijn zesde zintuig niet zou 
blijven werken. Niettemin beschikt Wi
nando nog steeds over bijzondere gees
teskrachten, welke hij dankbaar ge
bruikt in een alleszins merkwaardig en 
vermakelijk schouwburg-programma. 
Geen wonder dan ook, dat velen Zon
dag en Maandag van Winando's optre
den in Boxtel hebben geprofiteerd door 
het normale kermis-vermaak door hem 
te laten kruiden met hoogst interessante 
magische en telepathische experimenten. 
Met de variatie, die Winando's assisten
te, Merry Lupino, bood in de vorm van 
verbazend handige manipulaties met 
brandende cigaretten, zijn het uitvoe
ringen geworden, die in hun genre wer
kelijk uitstekend te noemen zijn en die 
Winando's reputatie dan ook op over
tuigende wijze hebben bevestigd. 

TELEURSTELLENDE 

CABARETUITVOERINC. 

Het mag van cabaretier Van Meurs uit 
Haarlem een goed bedoelde poging zijn 
geweest om Boxtel tijdens de kermisda
ge'l in De Ark op een aantrekkelijke 
cabaret-uitvoering te vergasten, geslaagd 
kunnen wij deze poging toch moeilijk 
noemen. 
De variété-nummers, welke onder het 
motto ,,'t Is kermis" gebracht werden, 
misten over het algemeen de vaart, de 
originaliteit en de sfeer van goed afge
,temd cabaretwerk en het baarde ons 
dan ook geen verwondering, dat het 
programma zelfs bij een publiek-in-ker
misstemming geen voldoende haalde. 

\ 

Plaatselijk Nieuws 
CONCERT 

FANFARE "ST. ARNOLDUS".

Zonda� 26 Augustus zal de Lennisheu
velse fanfare St. Arnoldus, onder leiding 
van de heer Jos. v. d. Braak, voor het 
eerst in het openbaar optreden met een 
middagconcert op de kiosk, aanvangen
de 12 uur. 
Voor dit matinee zullen Boxtel Vooruit 
en de plaatselijke �litie-autoriteiten 
weer de nodige orde-maatregelen treffen, 
opdat de rust tijdens het vertolken van 
de verschillende nummers niet verstoord 
wordt. Zo zal het verkeer van 12 uur 
tot half twee wederom worden omge
legd, terwijl ook het hinderlijke heen en 
weer fietsen en lopen zoveel als nodig 
is zal worden tegen gegaan. 
Voorts zullen per microfoon de uit te 
voeren werken aangekondigd en van de 
nodige uiteenzettingen voorzien worden. 
Als Boxtel bij dit eerste optreden van 
fanfare St. Arnoldus nu nog in groten 
getale van haar belangstelling wil blijk 
geven en door orde en rust de muziek
nummers goed tot hun recht wil laten 
komen, dan Z.i!,I bij de eerste kennisma
king wellicht reeds een blijvende band 
gesmeed worden tussen muziekminnend 
Boxtel en deze jonge fanfare. 

Het uit te voeren programma vermeldt 
de volgende nummers: 
1. Met lichte pas, Mars Frits Jakma Sr. 
2. La montage d'argent, Ouverture 

3. Rosetta, Wals 
4. Marijse, Ouverture 

G. Gadenne 
P. B. Bisselink 

Facile 
5. Les lilas bleus, Ouverture 

6. Jubileummars 
G. Gadenne 

G. J. M. v. Kessel 

-o-

In Brabant's Centrum van volgende week 
zullen de bijzonderheden vermeld wor
den omtrent het kiosk-concert, dat op 
Vrijdag 31 Augustus bij gelegenheid van 
de verjaardag van H.K.H. Prinses Wil
helmina op de Markt zal worden gege
ven door de R.K. Gildenbondsharmonie. 

25-JAAR GEORGANISEERDE
LIEFHEBBERIJ. 

Op het terrein der liefhebberij heeft 
het verenigingswezen zich in de loop 
der jaren ook een plaats veroverd. 
onder andere op het gebied der kanarie
fokkerij. 
De Kanariefokvereniging "Het Zuiden" 
heeft zelfs de zilveren standaard be
reikt en bestaat dan ook op 26 Aug. 
a.s. 25 jaar. 
Gerrit de Jong, die wegens de kwaliteit 
van de door hem gekweekte edele zan
gertjes jaren lang als een hoeksteen der 
vereniging mag worden beschouwd, is 
van de oprichting af lid der vereniging 
geweest. Dat hij een bijzonder genoegen 
heeft in het zilveren bestaan der ver
eniging is wel te begrijpen. 

MISSIE-THUISFRONT. 

Op de bruiloft van J. Verstijnen-v. d. 
Wassenberg werd f 25,- opgehaald 
voor de Missie. 

-o-
Op de bruiloft van Leermakers-Hurks 
werd voor de Missienaaikring "Miad" 
opgehaald f 6,88. 

-o-

Opgehaald door de Boxtelse Missienaai
kring op de bruiloft van Voets voor het 
Missiethuisfront f 3,81. 

ZANGSUCCESSEN. 

Op een zangconcours te Heyst op den 
Berg (België) behaalde Jan Mathijsen 
uit Schijndel de te prijs, terwiil Mej. 
Lien de Laat uit Boxtel de 2e prijs ver
wierf. Het aantal deelnemers aan dit 
concours bedroeg niet minder dan 36. 

ESCH 

FANFARE "LAETITIA" 

BEHAALDE te PRIJS. 

Zondag 19 Augustus heeft de fanfare 
"Laetitia" uit Esch voor het eerst tijdens 
haar bestaan deel_genomen aan een con
cours, en wel te Vorden bij Zutphen. 
Het moeizame werk van directeur C. 
Bevers uit Boxtel en van de Essche mu
zikanten zelf, werd naar verdienste 
beloond, want de fanfare behaalde in de 
ere afdeling de 1e prijs met 340 punten 
en werd daardoor tevens bevorderd 
naar de 3e afdeling. Voorwaar een 
prachtig succes! 
De Essche bevolking heeft deze presta
tie op de juiste waarde weten te schat
ten, want toen de fanfare 's avonds in 
Esch terugkeerde was het clublokaal in 
een feestzaal herschapen. Het Essche 
mannen- en dameskoor brachten de fan
fare een welverdiende serenade en ook 
de toneelvereniging liet zich niet onbe
tuigd. Onder de vele inwoners van Esch, 
die de kranige fanfare geluk kwamen 
wensen, bemerkten we ook Burgemeester 
Mr. Kamerbeek, die het succes belang
rijk genoeg had gevonden om er de 
,,Laetitianen" mee te feliciteren. 
Tijdens de intieme en gezellige bijeen
komst, die op al dit eerbetoon volgde, 
sprak Voorzitter M. v. Schijndel nog 
zijn grote waardering uit voor directeur 
C. Bevers en onder-directeur J. Rekkers 
uit Boxtel, die fanfare Laetitia in zo'n 
korte tijd tot het eerste muzieksucces 
hadden weten te leiden. Wat de voor
zitter terloops reeds aanroerde beklem
toonde directeur Bevers in de loop van
de avond nog eens extra, en dat was: 
ook in de toekomst de volle 100°/o bij 
Laetitia. Dan zou hij zijn jongens zeer 
zeker nog vele malen geluk kunnen 
wensen met moeizaam behaalde, maar 
eervolle muziek-successen. Zo zij het! 

SPORT-NIEUWS 
VOETBALROOSTER 
3e klasse afd. A. en B. 

Voor de vele aanhangers van de beide 
Boxtelse voetbalverenigingen publiceren 
wij hieronder het voetbalprogramma 
voor de eerste helft van de competitie 
1951-1952 in de 3e klasse, afd. A. 
en B., althans voor zover he_t de wed
strijden van "Boxtel" en O.D.C. be
treft: 

9 Sept.: Taxandria-Boxtel 
O.D.C.-O.J.C. 

16 Sept.: Boxtel-Schijndel 
Reusel Sport-O.D.C. 

23 Sept.; Geldrop-Boxtel 
O.D.C.-Dongen 

30 Sept.: Boxtel-Budel Schoot 
W.S.C.-O.D.C. 

7 Oct:: S.C.B.-Boxtel 
O.D.C.-Gudok 

14 Oct.: Concordia S.V.D.-O.D.C. 
Boxtel-Blauw Geel 

21 Oct.: Tongelre-Boxtel 
O.D.C.-Bladella 

28 Oct.: Boxtel-St. Michiels-G. 
Oss-O.D.C. 

4 Nov.: O.D.C.-Baardwijk 
18 Novi.,: Boxtel-Deurne 

Heusden-O.D.C. 
2 Dec.: W.V.V.Z.-Boxtel 

Moeders Jaargetijden. 
KORT VERHAAL. 

Tienus Vogel, de zwerver, is dood en 
dat is eigenlijk maar gelukkig, want de 
kerel paste niet meer· in onze maat
schappij. Hij was er werkelijk te exen
triek voor geworden, nadat hij eens toch 
zoals ieder ander ter wereld was geko
men: Als een zielig hoopje l_!lens, dat 
de hulp van z'n moeder hard nodig had 
om in het leven te gedijen. 
Misschien waren de omstandigheden, 
waaronder hij geboren werd, wel anders, • 
schrijnender. Zo was er bjj_voorbeeld 
geen vader. Die had bij een ontploffing 
in de mijnen het leven gelaten, waarna 
z'n moeder - de jonggetrouwde vrouw 
- het alleen moest doen. Alleen en 
kommervol. Toch was ze er op de een 
of andere moeilijke manier in geslaagd 
Tienus door de kinderjaren heen te hel
pen. Ze wist hem gelegenheid te geven 
álle schooliaren te doorlopen en toen hij 
daarna naar de fabriek ging, bleef zij 
hem nog met haar beste zorgen omrin
gen. Ja, toen er in de crisisjaren geen 
plaats meer voor hem was in het bedrijf, 
ploeterde zij met wassen en verstellen 
nog de middelen bijeen voor een karig 
tweepersoons bestaantje. Hij, de opge
schoten knaap in zijn weerspannigste 
jaren, waardeerde dat, maar kon toch 
niet weerstaan aan de algemeen heer
sende geest van ontevredenheid. In zijn 
jonge hoofd rijpte toen al het plan om 
zoals velen, naar de Oost te gaan en 
koloniaal te worden. Gelukkig besefte 
hij bijtijds het leed, dat hij zijn moeder 
hiermee zou aandoen en zo v·eranderde 
hij zijn plannen: hij zou gaan varen. 
Moeder vond dat natuurlijk ook niet" 
goed, maar hii liet zich niet meer weer
houden. Verschillende jaren zwierf Tie
nus Vogel toen rond op het water, dat 
een man van hem maakte. Van het geld, 
dat hij verdiende, spaarde hij bij elke 
reis nog wat over voor zijn moeder, die 
op dat geld echter nooit aandrong en 
hem alleen maar vroeg of hij er voor 
wilde zorgen, dat dit vrijgevochten leven 
geen slecht mens van hem zou maken. 
Zo'n moeder, zo goed, zo bezorgd! Na 
een paar jaar had ze haar zoon al weer 
terug. Zijn ba_i!.s was aan de grond ko-

men te zitten en hij kon alleen nog maar 
terecht bij een rederij, die niet in goe
de geur stond bij rechtschapen mensen. 
Tienus was toen. maar naar huis geko
men om een rustig leven "aan, de wal" 
te leiden, zoals hij dat als zeeman placht 
te zeggen. Het zeemansleven had hem 
echter een zwerversaard meegegeven, 
die zich niet v.trloochende. Hij moest er 
uit, meende hij, de wereld in, God mag 
weten waarom. 
Met wat elastiek en veterband op zak 
ging hij de baan op, zwierf toen weken
lang door de provincie om nu en dan 
ook nog eens de ouderlijke woning op 
te zoeken en daar ondanks de armoedi
ge eenvoud weer wat huiselijke warmte 
te vinden. 
Toen hij op zekere dag weer eens thuis 
kwam, wisten de buren hem te vertel
len, dat zijn moeder in het "gasthuis" 
lag en erg ziek was. De zusters zeiden 
hem voorzichtig, dat er geen redding 
meer mogelijk was bij deze ernstige, ver
waarloosde ziekte, die haar al Îaren ge
kweld moest hebben. Die zelfde avond 
stierf ze nog en Tienus was daar bij, de 
stakker. 
Tot de begrafenis bleef hij in ·het huisje 
van zijn moeder. Daarna trok hij weg, 
vluchtte hij weer terug in ;djn zwervers
bestaan. De wereld nam hem op als de 
onbekende, verstilde paria van de grote 
weg, de man met zijn negotie van elas
tiek en veterband. Als Tienus Vogel 
keerde hij echter steevast ééns in het 
jaar naar zijn geboortedorp terug om bij 

. de pastoor een H. Mis te bestellen voor 
zijn moeder zaliger. Op haar sterfdag 
kon men hem dan zien zitten, met afge-
trapte schoenen en rafelende kleren, 
teruggetrokken in de schaduw van de 
grote pilaar bij het zijaltaar, biddend 
aan 'ne paternoster, die hij 's anderen
daags als onderdeel van z'n negotie mis
schien al weer verkocht. Misschien, men 
weet het niet, men weet maar weinig 
van hem. Hij is niet erg spraakzaam bij 
de boeren en herbergiers, die hij ont
moet bij zijn onderbrekingen in de 
zwerftochten. Hij laat ze slechts gissen 
naar de reden van dit bestaan, misschien 
omdat hij het zelf geeneens kan ver
klaren. 

K.S.V. ,,BOXTEL". 

Junioren behaalden Ie prijs. 

De A. Junioren hebben het gepresteerd 
om in het . ,,Dorpentournooi" van de 
voetbalvereniging Ç)isterwijk" 22 jeugd
elftallen van verschillende clubs achter 
zich te laten en de uitgeloofde wissel
beker met 12 draagmedailles in de wacht 
te slepen. Hiervoor moesten zij - na 
in de voorronden reeds tweemaal een 
zege behaald te hebben - j.l. Zon
dag nog slag leveren tegen de junioren 
van Audacia, die met 4-0 de vlag moes
ten strijken, en hiertoe moest in de 
finale een overwinning bevochten wor
den op R.K.S.V.A. uit Schijndel, dat met 
1-0 zwichtte voor de sterkere roodwit
ters. Men begrijpt de vreugde in het 
Boxtel-kamp, toen de jeugd met haar 
fraaie trophee uit Oisterwijk terug
keerde. 

A.s. Zondag voortzettina

Nederlagentoumooi.

Boxtel 1 vervolgt a.s. Zondag het neder
lagentournooi tegen Taxandria uit Ois
terwijk. Nu Heusden vorige week een 
verpletterende nederlaag heeft geleden, 
zal Taxandria zonder twijfel alles op 
alles zetten om de gestegen kansen te 
benutten. In het St. Paulus-Sportpark is 
a.s. Zondag dus weer een spannende 
kamp tussen twee derde klassers te ver
wachten. De wedstrijd vangt aan om 
half 3. 

K.S.V. O.D.C. 
Tournooi om de Molenwijk-prijs

a.s. Zon� op het O.D.C.-termn. 

Zo staan we dan- op de vooravond van 
het eerste grote Boxtelse voetbal-tour
nooi. Een tournooi, dat door deelname 
van prominente clubs een sportlestijn 
van de eerste rang belooft te worden. 
Zoals bekend, is de prijs waarom ge
streden zal worden een wisselprijs, be
staande uit een Zilveren Molen, een 
zeer kostbare prijs welke geheel met de 
hand is vervaardigd door de Firma Ger
ritsen en van Kempen uit Zeist. De ver
eniging die drie maal achtereen of wel 
vijf maal in het geheel winnaar van dit 
tournooi wordt, komt in het bezit van 
deze prijs. Door loting zijn de volgende 
wedstrijden uit de bus gekomen: 
Om 1.00 uur: Velox-S.E.T. 
Om 2.15 uur: O.D.C.-Baronie 
Om 4.00 uur: de finale. 
Nemen de we deelnemende elftaHen on/ 
der de loupe, dan zien we dat Veloc uit 
Eindhoven steeds een der toonaange
vende verenigingen is geweest uit de 2e 
klas, afd. Limburg. S.E.T. uit Tilburg 
eindigde verleden jaar als tweede, onder 
kampioen Theole. Twee geHjkwaardige 
ploegen dus die elkaar het vuur na aan 
de schenen zullen leggen. De tegenstan
der van O.D.C. is de in het vorige sei-

- zoen gedegradeerde 1 e klasser Baronie 
uit Breda. Een zware tegenpartij voor de
O.D.C.-ers, die echter tegen dergelijke 
elftallen in�e regel hun beste spel ont
plooien. 
De organisatie-commissie van dit tour
nooi, bestaande uit de Heren H. v. d. 
Krabben, J. Kuenen, A. v. d. Sande, P. 
v. d. Bosch, M. Hazenberg en A. Vla
mincks, wélke zijn te herkennen aan het 
dragen van een Rood-Wit-Blauw rozet, 
rekent op aller medewerking, opdat 
deze wedstrijd . in alle opzichten mogen 
slagen. 
Nog kan worden medegedeeld dat de • 
Zilveren Molen werd geschonken door 
de Fa. Jos. de Leyer van de bekende 
Kronenbier Brouwerij uit Boxtel. 

Men weet alleen te vertellen, dat hij 
nog geloofde, dat hij zijne Pasen nog 
hield en dat hij ook op andere Zonda
gen wel e�ns een kerk binnen ging.
"Wel eens", want de orde had geen vat 
meer op hem. De enige orde in zijn 
leven was de jaarlijkse gang naar zijn 
geboorteplaats om daar een jaargetijde 
te bestellen bij de grijze pastoor, die 
gewend' was geworden zijn verzoek met
weinig woorden in te willigen. 
Zo ook dit jaar, toen hij voor de der
tigste keer bij de pastorie aanbelde en 
er zijn boodschap deed. Het was toen 
Vrijdag en Dinsdag zou de H. Mis ge
lezen worden. 
's Avonds kreeg de pastoor telefoon. Of 
hij direct naar de Rijksweg wilde komen, 
daar was een ongeluk gebeurd. De pas
toor ijlde er onmiddellijk heen. Er lag 
een oude man op de grond, bloedend 
uit een gapende hoofdwonde...... het 
was Tienus Vogel, de zwerver, de pas
t9or zag het duidelijk, hij was het. De 
grijze priester gaf de bewusteloze man·

de H. Olie, waarna deze naar het zie
kenhuis werd overgebracht. Daar lag 
Tienus Vogel nu in alle groezeligheid 
tussen de kraakheldere lakens zijn laat
ste uren te slijten. Toen de pastoor 
kwam was hij bij kennis. En 't eerste 
wat hij zei was: ,,Hier is ook m'n moe
der gestorven, meneer pastoor". Toen 
de pastoor hem daarop vroeg of hij ook 
wilde • sterven als z'n moeder, bleek dat 
deze zwerver, uiterlijk goor van onge
wassenl}�id, innerlijk nog een hart had, 
dat nog niet geheel verstikt was door 
zijn zwerversleven, want de pastoor zag 
hem tot zijn grote vreugde ja knikken. 
En met moeite wist hij er nog bij te 
zeggen, dat hij wel wilde biechten. Z6 
zou hij niet veel betekenen voor Onze 
Lieve Heer en z'n moeder, die boven 
in de hemel op hem wachtte, dacht ie. 
Een uur later was Tienus Vogel dood. 
,,Goed dood", zoals men dat noemt. 
Dinsdags werd hij begraven. Even had 
de pastoor er nog over gedacht om de 
Uitvaartmis samen te laten vallen met 
de H. Mis van Tienus z'n moeder, maar 
bij een volgende gedachte besloot • hij 
toch maar eerst de H. Mis voor Moeder 
Vogel tè laten lezen en daarna zelf de
uitvaartmis te doen voor Tienus, de
zoon. En zo gebeurde het, nog niet zo 
lang geleden ..... . 

• 



MASSALE DOORLICHTING. 

1. 

OVERWIN HET TUBERCULOSE-
GEV AAR. 

De resultaten van het huisbezoek voor 
de propaganda der massale doorlichting 
zijn gunstig, zoals bij voorbaat reeds 
mocht worden verwacht. Niemand be
hoeft immers overtuigd te worden van 
het gevaar voor t.b.c. besmetting, omdat 
iedereen weet, dat de tuberkelbacil on
der mens en dier verspreid is. De ont
dekking van deze bacil als de verwek
ker der tuberculose is de onsterfelijke 
verdienste van Robert Koch geweest 
omstreeks het jaar 1880. Koch is er als 
eerste in geslaagd de tuberkelbacil aan 
te wijzen en te kweken. Zijn verwachting 
was, dat met deze ontdekking de be
strijding der tuberculose definitief een 
einde zou maken aan deze volksziekte. 
Koch zelf verwachtte, d,,t naar overeen
komst met andere infectieziekten een 
inspuiting met verzwakte t.b.c.-bacillen 
de vereiste ongevoeligheid zou geven. 
Hij bereidde daartoe het door hem ge
noemd� tuberculine, hetgeen een cul-

• tuur van t.b.c. bacillen is.
Zoals het met vele ontdekkers gaat, zo
zijn ook de teleurstellingen aan Koch
niet bespaard gebleven. Spoedig al
bleek, dat zijn tuberculine niet in staat
was de verwachte ongevoeligheid te
geven. Wel bleek, dat een oppervlakki
ge inkrassing in de huid met tuberculine
bij de een wel, maar bij de andere geen
reactie gaf. Andere onderzoekers heb
ben zijn werk voortgezet en het is met
name de Zwitserse kinderarts von Pir
quet geweest, die een verklaring aangaf
van de betekenis van de positieve tuber
culine-reactie waaraan toen zijn naam
verbonden werd.
Wij weten nu, dat iedereen vroeg of laat
in zijn jeugdjaren de tuberkelbacil bin
nen krijgt. Niet altijd echter geeft deze
besmetting aanleiding tot het ontstaan
van een tuberculeusproces, hetzij in de
longen of in andere organen. Wie een
weinig ernstige besmetting oploopt en
een behoorlijke afweer bezit, wordt niet
ziek aan tuberculose, maar in zijn orga
nisme blijven wel de sporen van de
ziekte achter. Deze gevolgen zijn twee
voudig, n.l. onbeduidend geworden ver
kalkte plekjes enerzijds en tegenstoffen

Parochie-Agenda 
15e Zondag na Pinksteren. 

26 Augustus 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

De H. Missen zijn om half 7; kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 voor een bij
zondere intentie; kwart voor 8 gel. jrgt. 
voor Paulus Petrus Bevers; z. a. gel. H. 
Mis voor Embertus Crols v.w. het Per
soneel van de fa. Crols; 9 uur gel. H. 
Mis voor ; Maria Loerakker-van Geel 
zijaltaar gelezen H. Mis voor Gijs
berdina v. Breugel-v. d. Laar te St. 
Oedenrode overleden; om half 11 de 
Hoogmis gez. mndst. voor Hendrik Ver
beme. 
Vandaag gaat in alle H. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van de 
Nederlandse Bisschoppen, w�!ke collec
te ten zeerste wordt aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Na de Hoogmis vergadering van de 
zelatricen van de Bond van het H. Hart. 
Donderdagavond om 7 uur Lof _ met 
rozenhoedje. 
Zaterdag gelegenheid om te biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot 
half 8. 
Gelegenheid om te dopen iedere dag 
van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Marinus van Hal; z. a. gel. H. Mis 
voor Hendrina v. d. Loo-v. Oorschot; 
half 8 gel. H. Mis voor Adriana v. Ru-

. mund-Ketelaars; half 9 gez. mndst. voor 
Johannes Joseph Hermans; half 10 gez. 
Huwelijksmis. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Elisabeth v. Heesch-v. d. Bosch; 
half 8 gel. H. Mis voor de fam: Ha
mers-v. d. Eerden; z. a. gel. H. Mis voor 
Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven; half 
9 gel. H. Mis voor Alphonsus van Vler
ken en Jacques de zoon; 10 uur gez. 
Huwelijksmis. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Andries van Rulo, Hendrica 
Klomp de hsvr.; half 8 gef. gel. jrgt. 
voor Laurentius v. d. Meerendonk; z. a. 
gel. H. Mis voor Wilhelmina Schelle
kens-v. d. Ven; half 9 gel. mndst. voor 
Laurentius van Minderhout. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gez. gef. 
jrgt. voor de Hoogeerw. Heer Deken 
de Wijs; half 8 gef. gel. jrgt. voor Adri
anus Norbertus van Oerle; z. a. gel. 
jrgt. voor Gijsbertus van Weert; half 9 
H. Mis voor de over!. familie v. d.
Wijst-Rulo. Hedenavond om 7 uur Lof
met rozenhoedje.
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Hendricus v. d. Meerendonk v. w.
de Boerenbond; z. a. gel. H. Mis voor
Johannes Jac. van Kempen;- half 8 gel.
H. Mis voor Wilhelmina v. d. Anker
Brands; half 9 gez. gef. jrgt. voor Jose
phina Maria v. d. Vliert.
ZATERDAG: Eerste Zaterdag van de 
Maand, toegewijd aan het Onbevlekt
Hart van Maria; kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Henclrica van Laarhoven; half
8 gel. I-1. Mis ter ere van het Onbevlekt
Hart van Maria voor de bekering van
de zondaars; z.a. gel. H. Mis voor Al
phons v. Vlerken en Jacques de zoon;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Francina
Hazenberg te 's Bosch overleden; half 9 
gez. gef. jrgt. voor Adrianus Norbertus 
van Oerle. 
Gelegenheid om te biechten van half 3 
tot 4 uur en van 6 uur tot half ·8. 

door het organisme gevom1d anderzijds. 
Wie nu een t.b.c. besmetting had door
gemaakt, bleef positief op tuberculine 
reageren, nadat het ziekteproces reeds 
overwonnen was. 
Koch's verwachting, dat tuberculine-in
spuiting genezend zou werken, werd 
niet bevestigd, maar zijn middel was wel 
belangrijk voor het vaststellen van de 
tuberculose. 
Deze belangrijkheid is eigenlijk pas in 
praktijk gebracht, nadat door Röntgen
onderzoek het mogelijk was geworden 
tuberculose in het eerste begin te ont
dekl(en. Men weet nu, dat een positieve 
reactie eigenlijk een gunstig teken is, 
omdat het een bewijs is van een bestaan
de specifieke afweer tegen tuberculose, 
terwijl men door het gelijktijdig Rönt
genen volkomen op de hoogte is van de 
al of niet uitgebreidheid en activiteit van 
het longprnces. 
Even belangrijk echter is het omgekeer
de te weten, n.l. dat een negatieve Pir
quet-reactie ons moet waarschuwen! Wie 
het geluk heeft gehad nog nooit met 
tuberkelbacillen besmet te zijn g·ewor
den, zodat hij nog geen specifieke af
weer tegen deze ziekte heeft verkregen, 
is toch eigenlijk maar matig gelukkig te 
noemen. Immers voortdurend bedreigt 
hem de besmetting en dan is hij onvoor
bereid. Vandaar dat reeds enkele jaren 
het bezit van een negatieve reactie ge
vaarlijk werd geacht voor allen, die in 
het bijzonder aan besmetting_ zijn bloot
gesteld o.a. medici en verplegenden. 
In Frankrijk zijn twee medici, n.l. Cal
mette en Guérin er in geslaagd toch een 
vaccin te bereiden uit een stam van 
tuberkelbacillen, die bij toepassing op 
de mens wel weerstand, maar geen tu
berculose veroorzaakt. Evenals Koch ziin 
ook deze ontdekkers niet voldoende ge
waardeerd, althans in de aanvang. Ten 
slotte echter heeft de ervaring hun gelijk 
gegeven en is het de critiek geweest, die 
uiteindelijk hun de overwinning bezorgd 
heeft. 
Hun overwinning is echter uw overwin
ning! 
Want wie zich aan het massale onder
zoek onderwerpt (en het is heus geen 
operatie!) overwint hej: tuberculosege
vaar voor zich zelf, voor zijn huisgeno
ten en ten slotte voor allen. 

D. 

Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontva�en: 
Johannes Cornelius van Kroonenburg 
uit Liempde en Josepha Maria Braspen
ning uit deze parochie; Jacobus Anto
nius Johannes Marijnen, geb. en won. in
Boxtel en Johanna Theodora van Son 
geb. in' Goch en won. in deze parochie: 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. 
Petrus Josephus Schapendonk, weduw
naar van Elisabeth Petronella v. d. Staak 
geb. te Berkel en won. in deze parochie 
en Johanna Fens, weduwn. van Petrus 
Leonard Stoop, geb. te Terheijden en 
won. te Mariahout; Johannes Petrus 
Oerlemans geb. en won. te Liempde en 
Cornelia Petronella van Maaren geb. en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de 3e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

H. HART PAROCHIE, BOXTEL.

De eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat vandaag voor de kerk; de tweede 
schaal voor de Bijzondere Noden. 
Vanavond is het om 7 uur LOF met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. Vandaag na de Hoogmis is het 
vergadering voor de zelatricen van het 
Apostolaat des Gebeds. 
DOOP-UREN zijn elke middag van half 
3 tot 3 uur. 
BIECHT wordt gehoord op Zaterd"g
namiddag van 3 tot 4 uur en van 6 tot 
8 uur. 
LEERLINGEN voor de St. Franciscus
school en de St. Aloysiusschool kunnen 
in de komende week worden aangege
ven bij Mijnheer de Rooij a.s. Vrijdag, 
Zaterdag en Zondag. 
Vanaf September zal aan onze kleuter
school ook een Montessoriklas verbon
den zijn. Ouders, die wensen, dat het 
kind in deze klas zal geplaatst worden 
kunnen dit vandaag, Zondag 26 Aug.: 
tussen 5 en 7 uur opgeven. Zo nodig 
ook nog gelegenheid Maandag van 5-7 
uur. Alleen die kinderen kunnen aange
geven worden, die al op de kleuter
school zijn, of reeds zijn aangegeven 
voor September. Zich te vervoegen aan 
de kleuterschool, ingang Herman Brandt
straat. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der pa
rochianen; 7 uur 1. cl. voor een overle
den vader; 8 uur 1. d. uit dankbaarheid; 
kwart over 9 1. d. voor de levende en 
overleden leden van de Broederschap 
van de H. Bernardus; half 11 Hoogmis 
uit dankbaarheid ter ere van de H. Cle
mens· Maria. 
In de Wijk-kapel de "Burcht". 
kwart over 7 1. d. voor overleden Vader; 
half 9 1. d. voor een overledene; kwart 
voor 10 1. d. voor een overledene. 
MAANDAG: om 7 uur 1. m. voor 
Adrianus v. Rooij-v. cl. Steen; kwart 
voor 8 1. d. voor Anna v. Wijk-l11ijssen; 
half 9 I. cl. voor Mijnheer en Mevrouw 
Fr. v. Oerle-Cremers en over!. fam. 
DINSDAG: om 7 uur 1. cl. voor over!. 
fam. Lichtenberg-Strijbos; zijaltaar 1. d. 
voor Petrus Voets-Karssemakers; kwart 
voor 8 1. d. voor Petronella v. Oers; 
half 9 plechtig gez. dienst voor Johanna 
Heeren-Kuppen. 
WOENSDAG: om 7 uur I. d. voor 
Adrianus v. Rooij v' w. de buurt; kwart 
voor 8 1. d. voor Andreas Jurriëns v.w. 
de buurt; half 9 1. d. voor Mijnheer en 
Mevrouw v. Dijk-v. Eupen en over!. 
fam.; half 10 gez. Huwelijksmis. 
DONDERDAG: om 7 uur 1. d. voor 

Emigratiecursus. 
1 Binnen enkele weken loopt de 

emigratiecursus af, welke in Box
tel onder auspiciën van de Plaat
selijke Emigratiecommissie door 
de N.C.B. was georganiseerd. 
Deze cursus ving in Februari j.l. 
aan. De belangstelling was zo 
groot, dat al spoedig moest wor
den overgegaan tot splitsing in 
twee gedeelten. Naderhand, toen 
verscheidene deelnemers naar 
hun nieuwe vaderland waren 
vertrokken, werden de beide de
len weer samengevoegd. 
We mogen wel zeggen, dat de 
deelnemers zonder uitzondering 
grote waardering hebben ge
toond, hetgeen blijken mag uit de 
goede opkomst en de animo 
waarmede zij elke week opnieuw 
naar de lessen kwamen. 
Het is voor de Plaatselijke Emi-

Willibrord v. Zeeland en Jacobus de 
zoon; kwart voor 8 1. d. voor Lamber
tus Cuijten v. w. de buurt; om half 9 
1. d. voor Adrianus v. Rooij v.w. de
kleinkinderen. 
VRIJDAG: om 7 uur 1. d. voor Andreas 
Jurriëns v. w. de buurt; kwart voor 8 
1. d. voor Antonetta v. Leest-Paijmans
te Loon op Zand overleden; half 9 1. .d. 
uit dankbaarheid. 
ZATERDAG: om 7 uur 1. d. voor Con
stant en Adrianus v. Kleef; kwart voor 
8 1. d. voor Lies de Kort-v. d. Elst; half 
9 1. d. voor Jan van de Zanden. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur voor Bijzon
dere intentie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Frans v. 
Eindhoven. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. d. Biggelaar en Maria de hsvr.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Anna
Maria v. Oorschot.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Anna
de Vroom.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Marinus v.
Eindhoven.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Helena,
hsvr. van Marinus v. Eindhoven.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Om 7 uur voor Johannes Maas van
wege de Broederschap van 0. L. Vrouw 
in 't Zand; om half 9 jrgt. voor Theo
dorus Baayens, Ardina v. d. Velden de 
hsvr. en Lambertus de zoon; om 10 uur 
de hoogmis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie. 
De eerste schaal is voor de eigen kerk 
en de tweede voor de Bijzondere No
-den; om -half 3 Lof_ waarna een lied ge
zongen wordt. 
De H. Missen gedurende de week zijn 
om half 8: 
MAANDAG: voor Ida v. d. Bree kei-· 
v. d. Heuvel.
DINSDAG: het mndst. voor Wilhelmus
van Roosmalen.
WOENSDAG: voor Maria Aldegonda
Schalkx-van Kampen.
DONDERDAG: voor Maria Catharina
Hazen berg te 's Bosch overleden.
VRIJDAG: voor Johanna Renders-van
de Moosdijk.
ZATERDAG: voor Johannes Maas van-

gratiecommissie een voldoening 
te weten, dat de mensen in Boxtel 
en omgeving het belang van een 
goede voorbereiding inzien. Emi
gratie mag nu eenmaal geen 
sprong in de ruimte zijn. Zij eist 
een diepe bezinning, want het is 
een levensstap van de eerste 
orde. Daarom moet men zich te
voren wel degelijk overtuigen 
van de noodzaak en het nut en 
vooral van de persoonlijke ge
schiktheid. 
Met genoegen kunnen wij thans 
mededelen, dat medio September 
in Boxtel een nieuwe cursus zal 
aanvangen. Hoofdvak is het En
gels, bijzondere aandacht wordt 
hierbij geschonken aan vakter
men en beroepsuitdrukkingen. 
Docente is Mevr. M. Carpay
Kuypers, lerares Engels M.O. De 
Weleerw. Heer Kapelaan F. 
Ver hagen behandelt het gods-

dienstig en maatschappelijk leven 
in de emigratielanden en de ver
anderingen, die hieruit voort
vloeien. Tenslotte zullen een arts' 
en een verpleegster medische en

gezondheidsproblemen bespre
ken. 
Gedurende 30 weken wordt elke 
week een avond les gegeven. De 
kosten bedragen f 30,- per per
soon. Voor meerdere gezinsleden 
wordt opvolgend f 20-; f 15,-; 
f 10,- gevraagd. De deelname 
staat voor iedereen open; kinde
ren beneden de 15 jaar hebben 
alleen toegang tot de Engelse 
lessen. 
De aanmelding kan geschieden 
na 28 Augustus bij Mevr. Car
pay-Kuypers, Rechterstraat 44 te 
Boxtel, bij de directeur van het 
Arbeidsbureau, Boxtel en bij het 
Hoofdkantoor van de N.C.B.,
Spoorlaan 50, Tilburg. 

Denksport 
HORIZONTAAL: 1. snaarinstrument; 8. orgaan in de borstholte; 9. 
betuiging van erkentelijkheid; 11. rivierschip; 12. bereider van spijzen; 
14. medicijn; 15. spil; 16. hoofddeksel; 18. verdwijn; 19. deel van de
distributiekaart; 20. stonde; 22. deel; 23. ambtskledij; 25. natuur; 26.
spijsverteringsorgaan; 27. zuivelproduct; 29. niet breed; 31. hoofddek
sel; 32 moment; 34. voorzetsel; 36. hijswerktuig; 38. familielid; 39.
wiel; 41. mannetjes schaap; 42. tooi; 43. lange dikke stok; 45. stek; 46.
vervoer.
VERTICAAL: 1. rivier in Limburg; 2. woonschip; 3. deel v. d. Bijbel;
4. mondwater; 5. hetzelfde (afk.); 6. drinkschaal; 7. uniek; 8. knaag
dier; 10. schoollokaal; 12. weefsel; 13. gebabbel; 16. flink; 17. muziek
instrument; 19. houten loods; 21. effen; 22. costuum; 24. palingsoort;
28. naaldboom; 29. geluid; 30. plaatsje; 33. bergplaats; 35. makker; 37.
mogelijkheid; 38. deel van een tafel; 40. mann:etjesbij; 42. uitgedroogd;
44. zangnoot; 45. soort onderwijs.

Oplossing vorige puzzle 

HORIZONTAAL: 1. kast; 5. loge; 9. art. 10. ton; 12. mat; 13. Ame
rika; 17. reder; 19. sla; 21. Let; 22. mep; 24. taart; 25. steil; 26. ander; 
29. pinda; 31. ree; 32. AKO; 34. tot; 35 .. start; 38. atelier; 41. air; 43.
Lee; 44. ode; 46. dame; 47. stek. -�
VERTICAAL: 1. kar; 2. ar.; 3. sta; 4. horde; 6. oma; 7. ga; 8. ets; 10.
teelt; 11. niets; 14. Mr. 14. Kr. 16. vla; 18. Mei; 19. staar; 20. aarde;
22. meent; 23. plaat; 27. net; 28. iatel, 29. porie; 30. dog; 33. kales;
35. St.; 36. te; 37. rad; 38. arm; 39. rot; 40. rek; 42. ia; 45. de.

wege de Broederschap van 0. L. Vr. 
van Lourdes. 
Gelegenheid tot biechten: dagelijks vóór 
de H. Mis en Zaterdagmiddag·van 6 tot 
7 uur. 

PAR. ST. JANS' ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Adria
na Adr. v. d. Sande; 8 uur 1. mndst. voor 
Corn. Putmans; 10 uur de hoogmis tot 
welzijn der parochie; 3 uur Lof, daarna 
jongenscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Hendr. Quinten; 8 uur 1. j. voor Wilhel
mina v. Alphen. 
DINSDAG: 7 uur z. m. voor Joh. v. d. 
Sande als overleden bestuurslid van het 
Wit-Gele Kruis; 8 uur 1. j. voor Maria 
v. Kuringen.
WOENSDAG: feestdag van St. Jans
Onthoofding, patroon onzer parochie,
te vieren a.s. Zondag; half 7 1. m. tot
welzijn der parochie; 7 uur z. m. voor
de leden van de Jonge Boerenstand; 8
uur 1. j. voor Joh. Habraken.
DONDERDAG: 5 uur 1. m. voor de pel
grims naar Kevelaar; vertrek der bus
vanaf de kerk om 6 uur; 7 uur 1. j. voor
Francina Joh. Ha braken; 9 uur z. huwe
lijksmis.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Adr. Mathij,
sen; half 8 1. j. voor Joh. v. Houtum; 8
uur 1. j. voor Henri v. Aarle en Corn.
de zoon.
ZATERDAG 7 uur z. j. voor Wilhelmi
na Adr. Mathijsen; half 81. j. voor Theo
dora Joh. v. Houtum; 8 uur 1. j. voor
Corn. Kelders en Maria de dochter.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur 1. j. voor Anna v. d.
Velden; 10 uur de plechtige hoogmis z.
j. voor Wilhelmina Wilh. Bakx .

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur 1. m. voor Adr. Corn. 
Kuppens. Dinsdag 7 uur 1. m. tot bijz. 
intentie. Woensdag 7 uur 1. m. voor Jan 
Maas. Donderdag 7 uur 1. m. voor En
gelb. v. cl. Velden en Ant. de zoon. Vrij
dag 7 uur 1. m. tot bijz. intentie. Zater
dag 7 uur 1. m. voor Corn. Putmans v.w. 
de Spaarkas. Zondag 7 uur i. m. voor 
de leden der proc. van Bergen op Zoom 
naar Sittard. 

Missiebus: 
Bij zilveren bruiloft van W. v. d. Steen
v. d. Meijden f 14,13. 

ADVERTENTIES 

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. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-van de Laar; half 9 H. 
Mis voor Mej. Maria Emerentia Ba
nens; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor An
toinette Wilh. v. Rulo v. w. Proc. Til
burg-Hakendover; 8 uur H. Mis uit 
dankbaarheid ter ere van de H. Anto
nius, Abt. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Petronella 
van Uden; 8 uur H. Mis voor Johanna 
Maria van der Horst v.w. Retraitepen
ning. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Cor
nelis Pieter Verhoef v. w. Br. 0. L. Vr. 
van Lourdes; 8 uur H. Mis voor Gerar
dus Josephus van Oers. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor An
tonia Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. 
Mis voor de bekering der zondaars. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Gerardus 
van den Akker v. w. Proc. Tilburg
Hakendover; 8 uur H. Mis voor Anto
n ia Wilhelmina van Rulo v.w. Br. H. 
Willibrordus Luyssel. 
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Catha
rina Vorstenbosch-v. Kuringen; 8 uur 
H. Mis voor Mej. Maria Emerentia
Banens. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 26 Augustus. Vijftiende Zondag 
na Pinksteren. Deze middag om 3 uur 
Lof met rozenhoedje. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis tot bij
zondere intentie; om half 9 H. Mis voor 
de overleden leden der _familie Janssens
Otterbeek. 
MAANDAG: �m 7 .uur voor Adriana 
Stapels; om half 8 voor Dokter Theodo
rus Strengers. 
DINSDAG: om half 8 voor Dokter 
Theodorus Strengers. 
DONDERDAG, om 7 uur maandstond 
voor Johannes Eduardus Schaffer, 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om 7 uur voor Cornelis 
van den Broek; om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

ONDERTROUWD: 
ELS MATHEIJSSEN 

Te koop bij G. Eijkemans, 
Vorst 19, een toom beste 
biggen. 

Te !.wop: een toom zware 
N.L. biggen, waarbij gemerkte 
voor het stamboek, bij A. v. 
cl. Pasch, Tongeren 18.

NOTARIS P. MERTENS 
te Boxel, en 

EDUARD GRIJSBACH 
geven U kennis van hun voor
genomen Huwelijk, waarvan 
de inzegening zal plaats heb
ben op 28 Augustus a.s. om 
9.30 uur in de kerk van de H. 
Land-Stichting te Nijmegen 
waarna een H. Mis ter hunner 
intentie zal worden opgedra
gen. 
Oisterwijk,Augustus 1951. 
Kerkstraat 89 
Burgem. Canterslaan 32. 
Gelegenheid tot gelukwensen 
van 2-3 uur in "De Schuur" 

Hoogstraat 33, Oisterwijk. 
Toekomstig adres: 

Hoogstraat 35, Oisterwijk. 

Je koop: een toom zware 
biggep. Van Doremalen, Kin
derbos 12. 

-Gevraagd voor 15 September,
zelfstandige R.K. Dienstbode
in gezin met 4 kinderen. Loon
f 65,-. Bevragen: Molen
straat 19. Beste biggen te koop bij de 
Gevraagd voor direct R.K. Wed. v. cl. Meerenclonk, Eincl
Dagmeisje, zelfstandig kun- hovenseweg 50, Boxtel. 
nencle werken. Brieven onder
nummer 13 aan het bureau
van dit blad.

Werkster gevraagd voor een
dag in de week. Aanmelden
Font Freicle-v. Nistelrooii,
Deken de Wijsstraat 6, Boxtel.
Te koop: dragend varken, ge
merkt N.L. M.· van Hal"
Tongeren 17.

Te koop: een perceel nagras 
in Onrooi. Bevragen bij M. v. 
Zeeland, A 78, Liempde. 
Dagelijks vers fruit verkrijg
baar. Rechtstreeks van kwe
kerij. H. van Roosmalen, B 69, 
Gemonde. 

TE KOOP GEVRAAGD 
HUIS MET 

zal aldaar voor de Fam. Lam
brechts, in café van de heer 
H. v. Rooy, Baroniestraat 75,
voor Inzet op Dinsdag 28
Augustus 1951 en voor Toe
wijzi� op Dinsdag 4 Septem
ber 1951, telkens nam. 5 uur,
Publiek Verkopen: 

Enige Koop: twee huizen met 
bergplaats, erf en tuin te Box
tel, v. Merheimstraat 7 en 9 
kadaster sectie I nr. 1980 
groot 4.78 aren, te samen 
verhuurd voor f 6,50 p. week. 
Huren voor koper vanaf de 
te dag der week volgend op 
de betaling der k09psom. 

OPSLAGRUIM1,E 
Lasten voor ko_per wana,f 

T k I October 1951. e oop: appe s en pruimen. Te koop een toom beste big-
Raapappels 15 cent per kg, bij gen. Wed. M. J. van de San- LIEFST MET ACHTEROM. Betaling koopsom uiterlijk ·4 
Th. Swinkels, Roond 10. de, Luissel 8. Brieven nr. 27, M9lenstraat 19 December 1951. 



DRUKKERIJ TIELEN is de drukkerij voor handels-, reclame- en familiedrukwerk 

ONTBIJT

WORSTJES 
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Voor 
zegt 

Woninginrichting van 

a.c.vas

iedereen ..... STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

Voor Kaas en 14:S 

eerst naar C. ESHUIS van de vele 

J-Jf\17
.W� 

J OOXTU 

Leenhoflaan:& 

BO X T :E L 

ALLE VERZEKERINGEN 

fraaie kamers, 
welke wij op onze 

MEUBEL�EXPOSITIE 

tot en met 

p. 100 gr. 90 et.

/ 

ROYAL QU4LITY 
met Spar -waarborgmerk 

Een extra fijne melange. 
De thee, die een verrassing is, 

zó fijn en zó apart! En natuurlijk: 

De fi,jns!e thee
_ en toch 
niet duur! 

10 °lo voordeel 1 

----

Thee "Land v. Belofte" 

p. pakje 80 et. 

met 10 % voordeel 

Achtjes Gev. Wieners 
'n heerlijk koekje 
p. 100 gr. 23 et.
met 10 % voordeel

DE SPAR 

p. 100 gr. 30 et.

met 10 % voordeel

ZELFST AND/GE KRUIDENIERS 

Met Uw pijnlijke voeten 

W 
NAAR 

eet U wel.... Jo v. Grinsven-v. Summeren 

Adverteren in ons blad 
MARKT15 

is de beste reclame. 
Medisch Gedipl. Voe!Yerzorgster 

Ook aan hula te .ontbieden 

Een Kruideniersbediende 

gevraagd 
in de omgeving van BOXTEL" Voor een flinke 
nette jongeman goede vooruitzichten. 

Brieven met volledige inlichtingen omtrent huidige 
werkkring enz. onde·r nummer 51 bureau van dit blad. 

H.H. Tuinliefhebbers 
Komt nu uw keuze doen. Wij hebben mooie 
partijen VASTE BLOEMPLANTEN en ROZEN 
in geuren en kleuren. 
Gaarne maken wij een ontwerp voor uw tuin. 

c Komt met uw plannen bil ena. ) 
Boqmkw,kerij-Tuinarchitectuur 

Chr. v. Esch, BosscHEWEG n

Dinsdag, Vrijdag en Zaterdag aanwezig; andere dagen 
Gemonde 29. 

Luxe Autoverhuur 
M. v.d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269
Ook voor Trouwpartijen en Doo prijden 

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

Zaterdag 25 Augustus tonen. 

Juist voor jonge} ui een unieke gelegenheid 
om, geheel vrijblijvend, een pracht collectie 
Meubelen in ieder genre te bezichtigen. 

VAKKUNDIGE VOORLICHTING VERZEKERD. 

't Is weer 

IN DEN OOIEVAAR 

Modevak- en Kunstnijverheidsschool 
Reeds 15 jaren wordt hier gewerkt volgens de· 
bekende ENSAID,methode. 

O pleiding Lingerie, Co stumière,. 
Coupeuse, Lerares, enz. 
L ess e n  i n  n ut t i g e  e n  tr a a ie
hand werken1 mode-tekenen en 
hoedenvak. 

Gezellige clublessen 's middags of 's avonds In naaien, 
en knippen voor eigen gebruik, alsook Privé-lessen. 
Aanvang NIEUWE CURSUSSEN 1 SEPTEMBER, aan,, 
melden dagelijks. 
Tevens gelegenheid uw kleding vakkundig te laten knippen. 
of pasklaar makrn. 

Hoofdlerares,directrice: 

C. ENTINK, Kasteellaan 26.

Wij hebben "4 7 1 1" Eau-de-Cologne 

Soir de Paris en 
Maja-Art ikelen 

BARONIESTRAAT 73 • TEL. 450 

Avonturen van BIM en BAM 

---

DE HELPENDE "HAND". 

Op een mooie zomerse dag wordt het 
Bim en Bam thuis te saai en gaan ze uit 
pick-nicken. Ze hebben flink wat mond
voorraad meegenomen, zodat ze gerust 
een eindje uit de buurt kunnen gaan. 
Als ze met een fikse pas door het bos 
gaan, vallen ze plotseling in een enorm 
groot gat, dat bedekt was met takken 
en blaren. Bim en Bam voelen zich na-

tuurlijk niets op hun gemak in die gro
te, donkere kuil, maar ze weten niet zo 
gauw hoe ze het moeten aanleggen om 
er weer uit te komen. Gelukkig maakt 
de grote leeuwin iuist een wandelingetie 
in de buurt van de kuil. Als ze Bim en 
Bam hoort klagen, komt ze eens nieuws
gierig over de rand kiiken. En als ze 
gezien heeft wie de slachtoffers ziin van 
deze jagerslist, zegt ze: ,,Ik zal jullie er 
wel uit helpen". Ze laat haar lange 

-�

staart dan naar beneden zakken, waar 
Bim en Bam klaar staan om �ich naar 
boven te laten trekken. 
"Ik geloof" zegt de leeuwin, ,,dat deze

leeuwenval voor mij was gegraven, dus

ben ik maar wat blii, dat we zo clkáár 
hebben kunnen redden." Bim ep Bam 
denken er ook zo over en vragen de 
leeuwin of ze mee blijft pick-nicken. En 
zoals je ziet wordt het voor allen een 

reuze gezellige dag! 

INDERELL 
EPEN met prach 

plaatje 

zware 
re en 

----· 

• 

~~~~~i 

:&to.d . .2kaa41 

;:,,..., -- -= -~ 



7a JAARGANG No. 353 31 AUGUSTUS 1951 

, 

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 

Gezinswelzijn 
VOORBEELD EN GRONDSLAG VAN 

HET ALGEMEEN WELZIJN. 

De mens is geschapen om tijdens zijn 
leven zijn eeuwigheid te verdienen. De 
schepping had zó kunnen zijn dat iedere 
mens van kort na zijn geboorte, zich
zelf genoeg zou zijn - zoals de dieren 
- om zich te ontwikkelen en om zich
te handhaven in het leven totdat God 
hem er weer uit weg zou nemen. Zo is 
het echter in feite niet gebeurd. 
De mens is jarenlang hulpeloos en aan
gewezen op het gezin, niet alleen om 
tot volledige uitgroei van lichaam en 
verstand te komen, .maar ook om klaar 
te komen voor het stichten van een 
eigen nieuw gezin. Zo is de feitelijke 
schepping van de mens een leven in ge
zin, eerst als kind bij de ouders, later 
als volwassene zelf in de twee-eenheid 
van man en vrouw een nieuw gezin op
bouwend. 
In de primitieve toestand - waarin som
mige onbeschaafde stammen nog leven 
- was misschien het gezin zichzelf nog
helemaal genoeg, konden de ouders zelf
in alles voor het gezin voorzien: alle be
hoeften aan woning, kleding en voeding
was door eigen werkzaamheid te verkrij
gen, en de samenvoeging tot dorpen en
streken was hoofdzakelijk uit verdedi
ging tegen de rampen der elementen en
tegen de aanvallen van dieren en vijan
dig gezinde mensen.
Maar met het voortschrijden der bescha
ving stegen de behoeften voor gebruik

• en ontwikkeling, waarvan de voorziening
niet meer mogelijk was binnen ieder ge
zin apart: de gezinnen kregen elkaar
nodig.
Bovendien wordt de meer beschaafde
mens, voor de beveiliging van leven en
bestaan, niet voldaan door het oude
recht van de sterkste, maar vraagt hij
een ordening van de samenleving en een
omschrijving van rechten en plichten.
Zo is de veelheid van mensen en de
veelheid der gezinnen in een groter ver
band gekomen: de grote menselijke
samenleving, die in de verschillende sta
ten de volken samenbindt tot grotere
eenheden in een gesloten rechts- en ge
meenschapsverband. Zo is de staat er,
om het leven der burgers te dienen, het
welzijn der gezinnen te verzekeren en
te beschermen. Zo draait de hele ge
meenschapsorde om het gezin. In dit
gezin leeft de mens, en terwille van dit
gezinsleven bestaat de staat. De perso
nen, die, volwassen geworden, als enke
lingen blijven leven, vinden hun taak in
een dienst aan de gemeenschap, n.l. in
de verzorging van de geestelijke, sociale
of culturele behoeften van de mensen.
Deze samenleving van mensen heeft
wel gemeenschappelijke behoeften die
ook in zijn geheel, voor allen tegelijk,
verzorgd worden, zoals een systeem van
vervoer over het land, over het water
en door de lucht, een systeem van han
del en verkeer over heel de wereld, een
postsysteem, enz., maar op slot van
rekening draait alles om het welzijn van
de gezinseenheden, en gebeurt alles om
het leven van deze gezinnen goed en
naar behoren te doen verlopen.· 
Het gezin is de kern van de ,hele samen
leving en met het welzijn der gezinnen
staat of valt het welzijn van een staat
en van heel de gemeenschap.
Dit gezinswelzijn omvat de drie dingen
die wi.i enige tijd geleden onder het be
grip "welzijn" samengevat hebben: een
redelijk bestaan als noodzakelijke voor
waarde, christelijke beginselen als basis
en hierop berustend: goede verhoudin
gen. Deze verhoudingen .kunnen wij in
het onderwerp van vandaag onderschei
den in: verhoudingen binnen het gezin,
en verhoudingen tot de medemensen
buiten het gezin, zowel tot de afzon
derlijke mensen als tot de samenleving
in zijn geheel.
Ook hier, waar we spreken over het ge
zinswelzijn, moet iedereen er op bedacht
zijn van de stoffelijke welvaart geen
hoofdzaak te maken,. want ook voor het
gezinswelzijn is de stoffelijke welvaart
eigenlijk maar zeer ondergeschikt, wat
iedereen zal erkennen die er even over
nadenkt dat rijkdom op zichzelf een ge
zin niet gelukkig maakt. en annoede op 
zichzelf een gezin niet ongelukkig
maakt. Rijkdom kan er zelfs toe leiden,
als er niet volgens goede christelijke be
ginselen geleefd en gewerkt wordt, dat
het leven binnen het gezin ontwricht
wordt en de verhouding tot andere men
sen een verhouding wordt van tirannie,
onrechtvaardige uitbuiting of slechtheid.
Daartegenover kan armoede, in christe
lijke geest aanvaard en gedragen, leiden
tot eensgezinde samenwerking in een
gezin en tot eensgezind dragen van de
lasten van het dagelijks leven. Maar als
die armoede erg nijpend is, is dit laatste
zeer moeilijk voor een mens-in-doorsnee.
Dan is er heldenmoed voor nodig bij
alle leden van het gezin om dan in het
gezin, naast veel verdriet, geen ontevre
denheid en afgunst ten opzichte van
anderen te krijgen en daardoor strijd in
en ontwrichting van het gezinsleven
zelf, en vijandschap tegenover de mede
mensen.
Daarom is een redelijk bestaan, een ge
zinsinkomen dat dit redelijk bestaan
mogelijk maakt, een noodzakelijke eis

voor het welzijn der gezinnen. We her
inneren er hier aan dat dit redelijk be
staan omvat: het kunnen voldoen aan 
de gemiddelde behoeften volgens zijn 
stand en tevens een werkelijke kans om 
vooruit te komen. De gemiddelde · be
hoeften omvatten zeker meer dan een 
bestaansminimum, meer dus dan het zich 
kunnen aanschaffen van het strikt nood
zal,;elijke voor voeding, kleding en be
huizing; het sluit zeker in een gepast 
comfort en een gepaste ontspanning vol
gens de stand. De werkelijke kans om 
vooruit te komen zal_ moeilijk altijd kun
nen geëist worden in de tijd dat er al
leen nog maar kleine kinderen in het 
gezin zijn, maar zeker wèl wanneer de 
grotere kinderen gaan meeverdienen, 
waarbij wij het als redelijk beschouwen 
dat deze kinderen op de eerste plaats 
het gezinsinkomen helpen verhogen en 
niet meedoen aan de tegenwoordig veel 
voorkomende, maar onnatuurlijke en on
kinderlijke situatie van betalende kost
ganger in moeders huis, waarbij men 
zichzelf tot vreemdeling maakt door 
alleen maar als een kostganger te beta
len voor kost en inwoning. 
Hrermee zijn we eigenlijk al gekomen 
tot de kern van het gezinswelzijn: goe
de verhoudingen met de medemensen 
binnen en buiten het gezin. Binnen het 
gezin zal dit op de eerste plaats neer
komen op êen prettige en zo nodig ook 
verdraagzame levenswijze. Vervolgens 
op een goede verdeling van alle taken 
die het gezinsleven met zich meebrengt, 
niet alleen een verdeling tussen man en 
vrouw, maar ook tussen de groter wor
dende kinderen volgens aard en aanleg. 
Verder ook een opvoeding en mogelijk
heid tot ontwikkeling, aangepast aan 
ieders aard, karakter en aanleg. Hier 
doet zich reeds in het klein voor, wat 
zich ook onder de standen der maat
schappij voor doet: wie meer aanleg en 
meer vlijt heeft, kan en zal het dikwijls 
verder brengen dan anderen; terwijl ook 
moeilijkheden, tegenslagen of andere 
omstandigheden buiten schuld

J 
het wel

slagen kan verhinderen of onmogelijk 
maken. En hier zal in het gezin evenals 
in het groot onder de standen, een 
christelijke levenshouding de personen 
·moeten brengen tot het zich schikken
in het onvermijdelijke voorzover veran-
dering- niet mogelijk is.
Hetzelfde doet zich ook voor in de ver-·
houding van het gezin tot de medemen
sen buiten het gezin: dit komt neer op

• de erkenning en aanvaarding van eigen
plaats in de gemeenschap, en in de prak
tijk komt dit neer op de handhaving van
eigen rechten en het vervullen van zijn
plichten waarin de erkenning van ander
mans rechten vervat ligt.
Die eigen plaats is geen onveranderlijke
plaats, het is en moet altijd zijn een
plaats, waarop men zich vooru_it kan
werken in alle opzichten, zowel in klas
als in stand, niet zonder moeite of als
het ware voor niets, maar met arbeid
zaamheid, en met berusting ten opzichte
van het onbereikbare. Hierin komen
weer tot uiting de christelijke beginselen
welke de enige basis vormen voor de
harmonie in de samenleving die de kern
is van alle welzijn.

T. 

Burgerlijke Stand 

van 14 tot en met 27 AuJ?Ustus 1951. 

GEBOREN: Johanna G. W. dochter van 
J. H. v. d. Loo en Th. W. Brugman, 
Zandvliet 39 - Antonius C. M. zoon 
van H. de Rouw en A. J. v. d. Schoot, 
Nieuwstraat 41 - Adriana E. M. doch
ter van L. H. v. cl. Ven en J. M. van de 
Schoot, Selissen 1 - Martina G. J. W. 
dochter van J. H. van Woensel en L. P. 
van der Lee, Maasstrstr. 74 - Johanna 
M. P. dochter van P. P. J. Bevers en A.
P. van Geffen, Ridder van Cuijkstraat
13 - Henricus C. A. M. zoon van J.
Smoorenburg en A. J. Daniels, Dufour
straat 6a - Marinus J. M. zoon van M.
A. van Meersbergen en M. B. van Gu
lick, van Ranststraat 10 Maria C.
dochter van L. J. v. d. Broek en J. A.
Hobbelen, Frans Staelstraat 9 - Lu
dovicus C. M. zoon van M. P. M. C.
Schellekens en P. M. L. R. van der
Weijst, Bosscheweg 18 - Hendrika M. 
dochter van M. G. Hazenberg en H. v.
d. Ven, Kalksheuvel 25 - Gertruda M.
H. P. dochter van J. M. Gielen en H.
C. M. van Eert, Dufourstraat 16a -
Antonius H. M. zoon van L. W. Her
mans en P. G. Vogels, Pastoor Erasstr.
12 - Johannes W. M. zoon van W. de
Punder en H. Th. Leijten, Kinderbos 1a.
ONDERTROUWD: Jacobus A. J. Ma
rijnen en Johanna Th. van Son
Adrianus J. Rovers en Catharina Fr. A.
Pennings Jan Zevenbergen en
Adriana J. van Almkerk.
GEHUWD: Theodorus P. Doreleijers
en Mathilda J. van den Braak - Fran
ciscus P. Leermakers eh Florantia A. M.
Hurks Johannes P. Oerlemans en
Cornelia P. van Maaren.
OVERLEDEN: Woutrina van Run, oud
68 jaren, Wed. v. d. Broek, Breukelse
straat 5 - Andreas J. Jurriëns, oud 63
jaren, van Hornstraat 59 - Johannes P.
van Mechelen, oud 64 jaren, Tilburg.

Plaatselijk Nieuws 
BENOEMING IN HET MISSIEHUIS. 
Met ingang van Maandag 27 Aug. j.l. 
is de Zeereerw. Pater Marius van den 
Boogaard benoemd tot Overste van het 
Missiehuis St. Theresia alhier als opvol
ger van de Zeereerw. Pater Avellinus 
van Thienen, die als leraar aan het Mis
siehuis verbonden zal blijven. 
Pater Marius van den Boogaard, die ook 
in Boxtel geen onbekende is, begon z'n 
lagere studies op Stapelen in 1927, het 
oprichtingsjaar van het Missiehuis, dat 
dan ook in Mei 1952 z'n 25-jarig bestaan 
zal vieren. Na voltooiing van z'n gym
nasiale studies trad hij in het Noviciaat 
der Paters Assumptionisten in Taintig
nies bij Doornik en studeerde daarna 
philosophie in Saint-Gérard bij Namen. 
In 1938 begon hij z'n theologische stu
dies in het studiehuis der Paters As
sumptionisten te Leuven. De oorlog in 
de Meidagen 1940 verdreef hem en z'n 
Hollandse collega's, na veel omzwervin
gen, via Noord-Frankrijk naar Neder
land, waar hij z'n theologie voltooide in 
het pas opgerichte theologicum in Berg
eijk. Priester gewijd in 1942, werd hij in 

. September van dat jaar tot leraar be
noemd in het Missiehuis alhier, welke 
functie hij, tot Augustus van dit jaar, 
met veel talent, liefde en geduld be
kleedde. Daarnaast ontpopte hij zich 
weldra als een bekwaam en origineel 
regisseur en een talentvol décor-schilder, 
waardoor hij ook in de Boxtelse toneel
wereld een bekend figuur is geworden. 
Door z'n benoeming tot Overste is Pa
ter Marius nog meer dan tot nu toe, uit 
de rij zijner collega's naar voren getre
den en door z'n onbetwistbare eigen
schappen is hij in werkelijke zin "the 
right man on the right place". 
Al zal het Boxtelse verenigingsleven in 
hem een waardevol en begrijpend raads
man missen, het Missiehuis daarentegen 
zal nog meer dan in het verleden kun
nen profiteren van z'n hartelijke kame
raadschap, z'n tactvol optreden, z'n 
zonnig humeur en bovenal van z'n gou
den hart. De jongens zullen in hem 
terug vinden hetgeen hij voor hen was: 
een goed en nobel priester en een fijn 
mens. 
Pater Marius, ad multos annos ! 

NOGMAALS: DE AUTOPED-RACES. 

GYMNASTIEKVERENIGING WORDT 
SPOEDIG OPGERICHT. 

Autoped-races. 

Tot Zondag 2 September eerstkomende, 
kunnen de kinderen, die wensen deel te 
nemen aan de autoped-races in de Mo
lenstraat, zich nog melden bij de Dames 
van Hooff, Kruisstraat of bij een der 
Boxtelse Rijwielhandelaren. 
Maandag 3 September zullen bij boven
vermelde adressen de aanmeldingsformu
lieren wederom worden teruggehaald. 
Blijkt, dat intussen het aantal aanmel
dingen groot genoeg is geworden, dan 
zal "Boxtel Vooruit" ten spoedigste de 
datum van de wedstrijden vaststellen. 
De mogelijkheid tot aanmelding zal dan 
niet meer bestaan, omdat voor een vlot 
verloop van de wedstrijden een tot in de 
puntjes verzorgde organisatie noodzake
lijk is. 
Zowel ouders als kinderen wordt daar
om op het hart gedrukt: stelt niet uit 
met U aan te melden, zulks ter voor
koming van teleurstelling. 
Moge in dit verband nog worden opge
merkt, dat het ook mogelijk is aan de 
wedstrijden deel te nemen op de step 
van een broertje, zusje, vriendinnetje of 
vriendje, mits hiervan bij de aanmelding 
kennis wordt gegeven. 

Gymnastiekvereniging. 

"Boxtel Vooruit" kan zich wat deze 
aangelegenheid betreft zeer gerust ge
voelen, want "en petit comité" werd 
besloten werkelijk te komen tot een 
Gymnastiekvereniging voor geheel Box
tel. 
Niet alleen de kinderen, doch ook vele 
ouders zullen met genoegen van deze 
mededeling kennis nemen. 
We kunnen thans hierop niet verder 
ingaan, omdat de definitieve oprichting 
eerst zal kunnen plaats vinden vanzelf
sprekend na rijp beraad. 
Het begin is gemaakt en met medewer
king van de gehele bevolking zal Boxtel 
spoedig aan hare op sportief gebied 
reeds bestaande verenigingen een ver
eniging toegevoegd zien, die van zeer 
groot nut zal blijken te zijn voor hare 
bevolking. 
Zodra nadere bijzonderheden bekend 
zijn zullen wij hiervan in ons blad na
dere bekendheid geven. 

NIEUWE GEESTELIJKE ADVISEURS 
N.C.B. EN R.K.M.V.

Z. H. Exc. Mgr. W. Mutsaerts, Bisschop 
van 's Hertogenbosch, heeft de Wel
eerw. Heer F. Vcrhagen, kapelaan van 
de St. Petrusparochie, benoemd tot gees
telijk adviseur van de N.C.B., afd. 
Boxtel. 
De Weleerw. Heer H. Vissers, even
eens kapelaan van de St. Petrusparochie, 
werd benoemd tot geestelijk adviseur 
van de R.K. Middenstandsverenigiug, 
afd. Boxtel. 

EERSTE OPENBARE OPTREDEN 
VAN FANFARE ST. ARNOLDUS 
WAS EEN SUCCES. 
Nadat Pater Pancratius Ass. ongeveer 
anderhalf jaar geleden zijn plannen, om 
in Lennisheuvel een eigen fanfare op te 
richten verwezenlijkt had, hebben de 
muzika'nten van "St. Arnoldus" niets 
meer ongedaan gelaten om in zo kort 
mogelijke tijd een zo goed mogelijk 
resultaat te bereiken. Dat is Zondag j.l. 
nog eens duidelijk aangetoond, toen de 
fanfare "St. Arnoldus" tegenover 
een aandachtig gehoor - op de kiosk 
de eerste proeven van bekwaamheid met 
succes aflegde. 
Fanfare "Arnoldus" is er met dit goed 
verzorgde matinee in geslaagd de vele 
belangstellenden de overtuiging te 
geven, dat men in Lennisheuvel op de 
goede weg is en men er met de steun 
van de bevolking in zal slagen gaande
weg nóg betere resultaten te bereiken. 
We zien met belangstelling een volgend 
optreden van dit kranige muziekgezel
schap tegemoet! 

AVONDCONCERT. 
R.K. GILDENBONDSHARMONIE. • 
Bij gelegenheid van de verjaardag van 
H. K. H. Prinses Wilhelmina zal de 

· R.K. Gildenbondsharmonie, onder lei
ding van J. Jansen, vanavond (Vrijdag
31 Augustus) om 8 uur op de Markt een
kioskconcert geven.
We mogen aannemen dat weer vele in
gezetenen van Boxtel zullen profiteren
van de gelegenheid goede muziek te be
luisteren, daarom ook het vriendelijke
verzoek tijdens het concert de grootste
mogelijke stilte te bewaren en verder de
door Boxtel Vooruit te geven richtlijnen
te volgen.
Het programma bevat de volgende
werken:
My Regiment, Mars H. Blankenburg
Zampa, Ouverture de !'Opera F. Herold
Slavische Rapsodie no. 2 C. Friedeman
Tanhauser Fantasie sur !'Opera

de R. Wagner 
Pauze. 

La chanson des Nids (Clarinetsolo) 
V. Buot

Raymond ou Ie Secret de · A. Thomas, arr. L. 
Souvenir de Recidence, Mars v. 

LIJK VAN ZWERVER 

Zoals de meesten van onze lezers wel
licht al weten, werd vorige week Vrij
dag in een waterloop te 
het lijk gevonden van een oude zwer
ver, die reeds enige dagen tevoren 
water moest zijn 
Bij nader onderzoek bleek het 
zekere J. P. van Mechelen te zijn, 
jaar oud en afkomstig uit 
Zaterdagmorgen is het stoffelijk over
schot van de man, die ongehuwd 
in Boxtel ter aarde 

Opening Mater-Amabilisschool 
Op de Vooravond van het Feest van 
Maria-Geboorte op 7 September zal de 
Mater-Amabilisschool worden geopend. 
Eindelijk. ..... 
't Werd haast 'n obsessie voor leidsters 
en leerkrachten; al die vergaderingen, 
lessen en voorbereidingen. En nu het 
resultaat!!. ..... 
De school start met 230 leerlingen, ver-
deeld over tien groepen ....... 'n Schoon 
begin inderdaad. 
De verwachtingen van het Bestuur, van 
leidsters en leerkrachten zijn ver over
troffen. 
'n Bewijs voor het fijn aanvoelingsver
mogen van vele Boxtelse meisjes, die 
weten te waarderen wat goed voor hen 
is. Er leeft nog 'n sterk idealisme in vele 
jonge meisjesharten. Zo graag willen ze 

• beantwoorden - spontaan en volledig -
aan de hoge verwachtingen die de Goe
de God van haar heeft.
De Mater-Amabilisschool is de school
van de schone levensroeping, waar heel
eerlijk en deskundig de vele mogelijk
heden van het leven worden besproken.
Het is de school van het levensaccoord,
levensblijheid en waarheid.
Beste leerlingen, zet uw hart wagenwijd .
open en probeer in opr�chte vriendschap
deze grote meisjesgemeenschap samen
mee op te bouwen.
Leidsters en leerkrachten staan klaar om
U te helpen van je leven het schoonste
te maken wat er van te maken valt. ,,Be
gin goed, al goed."
,,Een goed begin is het halve werk."
Daarom een klein gebedje tot de Mater
Amabilis op de vooravond van Haar
verjaardag, voor het welslagen van deze
prachtige levensschool.
En nu de opening op 7 September ......
Wat voor velen een verrassing zal zijn,
een prettige verrassing en voor sommige
ingewijden een grote vreugde: Mej. M.
C. Schouwenaars, de Stichteres van de
Mater-Amabilisscholen zal zelf aanwezig
zijn bij de opening op 7 September a.s.
Zij zal de meisjes ook toespreken en
haar opnieuw met haar groot ideaal be
zielen.
De opening vindt plaats in dç "Ark",
Prins Bernhardstraat.
Gaarne had het Bestuur ook de ouders
der leerlingen uitgenodigd bij deze bi
zondere gelegenheid, doch het is onmo
ge1ijk om ze te plaatsen.
De opening der school, waarbij alle
leerlingen zijn genodigd, zal plaats heb
ben om half 8.
Het Bestuur, volledig, als ook het voltal
lig Bestuur van de verschillende Stands
organisaties in Boxtel worden hierbij
verwacht.
De Volksmuziekschool onder leiding v. 
d. Heer Suys, zal de opening opluisteren,
met een Jeugd-symphonie.
Beste Meisjes-leerlingen der M.-A.
school houdt deze Vrijdagavond 7 Sep
tember vrij, om deze plechtige opening
bij te wonen. Niemand van U mag ont
breken.

MASSALE DOORLICHTING. 

DE WIJZE VAN BESMETTING.

Bij de mens komt de besmetting met 
t.b.c. op twee wijzen tot stand. Op de
eerste plaats door inademing met de
lucht.
De lucht, die wij door neus en mond 
inademen, bevat vele verontreinigingen. 
De beste wijze van inademen is die door 
de neus, omdat naast verwarming ook 
enige zuivering plaats heeft. Alles wat 
in de lucht rondom ons zweeft, kan in
geademd worden: ook bacteriën, de 
uiterst kleine ziektekiemen. Deze bac
teriën zullen als regel niet ziekte-ver
wekkend zijn. De tuberkelbacil is dit 
wel, maar toch niet als een enkeling. Wij 
mogen aannnemen, dat een regelmatigè 
besmetting met enkele t.b.c.-bacillen 
nodig is om een haard te verwekken; 
ofwel het inademen van een groot aan
tal bacillen tegelijk. In beide gevallen 
moet er een bron van tuberculose aan
wezig is. Deze bron vormen de patiën
ten, die aan een t.b.c. longproces Jijden 
en daarbi_j bacillenhoudend sputum uit
hoesten. 
Ieder longpatiënt moet als "open lijder" 
geïsoleerd worden en bovendien een 
aantal voorzorgen in acht nemen ter 
wille van het gevaar voor besmetting 
zijner omgeving. Hieruit volgt reeds, dat 
de bekende bronnen van tuberculose bij 
een behoorlijk opvolgen van de voor
schriften, geen besmettingsgevaar behoe
ven te geven; maar langdurig en hard
nekkig hoestende mensen kunnen on
bewust tuberkelbacillen in hun omgeving 
verspreiden. Het is vooral onder de 
ouden van dagen, dat deze chronische 
bacillendragers gevonden worden. Deze 
mensen be!ichouwen hun hoesten als een 
kwaal van de oude dag. Niet altijd ten 
onrechte, want onder de chronische 
(d.w.z. de slepende, eigenlijk blijvende) 
luchtpijpaandoeningen komen veel ge
vallen van ouderdomsslijtage voor. Op 
hogere leeftijd worden alle levenspro
cessen minder actief, zodat ook genezin
gen veel langer duren. Echte longtering 

komt op ho·ge leeftijd niet voor, immers 
deze patiënten gaan aan de tuberculose 
ten gronde. 
Longtuberculose is altijd een proces, 
waarin zowel een aanvretende als een 
genezende factor tegelijk werkzaam is. 
In de ernstige gevallen wordt het long
weefsel "verteerd" en uitgehoest; in de 
goedaardige gevallen wordt het proces 
omkapseld. Het zijn nu juist deze jaren
lang verlopende goedaardige gevallen, 
waaronder de chronische onbewuste 
bacillendragers gevonden worden. 
Een bijzonder woord van propaganda 
moge dan ook gericht worden tot deze 
ouden van dagen. Het spreekt van zelf, 
dat zij niet meer bevreesd zijn aan long
tuberculose te zullen sterven. Zij voe
len zich ook niet ziek en zijn aan hun 
opgeven gewoon geworden. Het is voor 
hen ook een opoffering om zich te laten 
doorlichten. 
En toch, zij mogen zich aan de massale 

• doorlichting niet onttrekken. Zijn het
juist de oudjes niet, die het gemakke
lijkst als grootouders hun kleinkinderen
weten te vertroetelen? Zij hebben er
wederzijds alle tijd en genegenheid toe.
Het zijn ook de voortdurende lichte
besmettingen, die van hen kunnen uit
gaan.
Er zijn bij de verwerking der statistiek
in enkele gemeenten een vrü groot aan
tal van jonge kinderen, van kleuters
zelfs, ontdekt als beginnende gevallen
van longtuberculose. Speciaal blijkt dit
voor te komen in gemeenten met een
grote boerenbevolking. Over de beteke
nis van de besmetting door het vee, zul
len wij een volgend maal spreken.
Echter niet alle jonge kinderen met
tuberculose waren hoerenkinderen.
Wij doen daarom een beroep op de
vaders en moeders van kleine kinderen
met inwonende grootouders om mede te
helpen tot deelname aan het massale
longonderzoek door de grootouders.
Alle inwoners moeten samenwerken wil
len wij het verwachte eindresultaat be
reiken. Een extra huisbezoek moogt U
dan ook nog verwachten, indien de pro
pagandist helaas een weigering van U
moest noteren. D.

II. 



St. Ursula::klooster bestaat 40 jaar SPORT-NIEUWS 
�; *'*IJ•,,, . .,,,,•;:s�•,-,;��"lC'"<'El 1.,,��"il.� K.S. V. ,,BOXTEL". 
DE MENS MET MISSIE-LIEFDE KAN "dienen". Vandaar ook de leuze in het Boxtel 1 -Taxandria 

ER EEN FEEST VAN MAKEN I insigne van haar leerlingen "Serviam" 4-2. 

Het was Paaszaterdag ..... . 
Het was Paaszaterdag, 22 April 1905. 
Twee zusfers Ursulinen van het meisjes
pensionaat te Uden hadden hun leerlin
gen, die op vacantie gingen, tot Boxtel 
uitgeleide gedaan en gingen, om de tijd 
die hen overbleef nuttig te besteden, 
0. L. Heer nog even gedag zeggen in
de "nieuwe kerk", de H. Hartkerk. De
zusters - het waren de Mères Anne en
Catherine - werden, tÓen zij hun gebed
beëindigd hadden, aangesproken door
de wakkere kapelaan Donders, die hun
de ietwat ondeugende vraag stelde:
,,Wat zijt gij voor zusters?"

, - ,,Ik dien". Maar al is het onderwijs 
voor de plaats Boxtel de weg, waarop 
men de Zusters Ursulinen in de afgelo
pen veertig jaren het meest ontmoet 

Met het antwoord, dat toen op déze
vraag gegeven werd, zijn de Ursulinen
in Boxtel geschiedenis gaan maken.
Want wat konden de twee zusters an
ders antwoorden dan dat zij Ursulinen
waren van het klooster te Uden, dat 
spoedig opgeheven zou worden? En wat
zou Pastoor Eras - met zijn onderwijs
problemen - na de informaties van zijn
kapelaan anders doen dan alles in het
werk stellen om de Zusters Ursulinen
naar Boxtel, naar Breukelen te halen?
Eindelijk kwam het zover! In 1907 be
trokken de zusters pand nummer 39 in
de Nieuwe Kerkstraat (Baroniestraat)
en deden hun best om het nieuwe kloos
ter en de nieuwe werkkring zoveel mo
gelijk aanzien en uitbreiding te geven.
En ziedaar: in 1908 werd de bewaar
school geopend; in 1909 werd de lagere
school ingewijd; in 1910 werd begonnen •
met de bouw van het monumentale St.
Ursula-klooster en ...... op 2 September 
1911 (dat is a.s. Zondag dus 40 jaar ge
leden) werd èn het nieuwe klooster èn 
de voorlopige kloosterkapel ingezegend. 
De Zusters Ursulinen hadden een 
groots werk verricht, maar een nog 
grootser werk wachtte hen ..... . 

,,Tot aan de uiteinden der aarde". 
A.s. Zondag zijn de Zusters Ursulinen
dus officieel 40 jaar in Boxtel. Ofschoon
zij deze jarenreeks in hun kloosterlijke
bescheidenheid niet belangrijk genoeg
vinden om te herdenken, willen wij het
werk van de Zusters Ursulinen toch nog
even belichten.
De Zusters Ursulinen nu, hebben ons
eens met een variant op het gezegde
,,Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst"
gezegd: ,,Wie het meisje vormt, vormt
de vrouw en de moeder, dus de gezin
nen van de toekomst".
Het is dit mooie apostolaat, waaraan de 
Zusters Ursulinen zich o.a. wijden. 
Overal waar en altijd wanneer het mo
gelijk is trachten zij het meisje te bren
gen tot haar specifiek-vrouwelijke taak 

Plaatselijk Nieuws 

• heeft, er zijn door deze orde (in 1535
gesticht door de H. Angela Merici) nog
veel meer wegen gebaand en te banen
in de wereld. ,,Een netwerk van wegen"
zal men zeggen, als men kennis heeft
genomen van het enonne arbeidsterrein.
Bedenk maar eens, dat de Zusters Ur
sulinen zich vanuit Italië over de gehele
wereld verspreid hebben en dat we Ur
sulinen vinden in haast alle landen van
Europa, tot zelfs achter het "ijzeren
gordijn" toe, voorts in verschillende sta
ten van Amerika, in Zuid-Afrika bij de
zwarte kafferstammen, in Java onder de
tropenzon, in de sneeuwvelden van Alas-
ka bij de Eskimo's, in ......  neen, daar
moet U de mooie missie-album "Tot
aan de uiteinden der wereld" maar eens
op naslaan ..... .
In de Nederlandse provincie ligt het
middelpunt te Boxtel, waar het provin
cialaat gevestigd is en waar de jonge
zusters gevormd worden voor haar taak
in Nederland en ook in de Missie. Veel
Boxtelse ingezetenen steunen dit werk
reeds door hun deelname aan de Doe
mee-actie, een actie tot onderhoud van
wezen en onderricht van heidenen,
waarvan de lidmaatschapskosten slechts
een dubbeltje in de maand bedragen,
doch waarbij men voor f 5,- per maand
ook een weesje aan kan nemen.
Naar we mogen veronderstellen weten
honderden Uwer echter nog niet hoe
uitgebreid het arbeidsveld van deze orde
in werkelijkheid wel is. Wilt U er toch
nader kennis mee maken? Het zou voor
de zusters bij het veertig jarig bestaan
van hun klooster, ook al wordt dit niet
gev�rd, toch een feestgave zijn als U
zich aan het klooster opgaf als lid van
de Doe-mee-actie, of als U er eens
vroeg om de album met de 87 foto's:
,,Tot aan de uiteinden der wereld".
De meisjes zouden bij deze gelegenheid
eens kunnen vragen naar het missie
jeugdtijdschrift, dat beoogt juist bij hén
de missieliefde, de sociale deugd bij uit
stek op te wekken en levendig te
houden.
Een blik in deze lectuur en men zal be
seffen, wat er leeft achter die massale 

muren van het grote St. Ursula-klooster
in de Baroniestraat. Men zal waardering
krijgen voor de activiteit van de Zusters
Ursulinen en men zal gaan begrijpen dat
de zusters uiterlijk niet zoveel waarde
hechten aan dit veertigjarig bestaan,
want met Gods zegen en de steun van
de mens met missieliefde is het zeker
mogelijk straks de gouden kroon op het
werk te zetten. Dat zal in 1 %1 zijn ..... . 

R.K.J.B. 

Ook in de 2e ronde van het nederlagen
tournooi heeft Boxtel 1 de eer van de 
-overwinning voor zich opgeëist. Met
4-2 moesten de mannen van Taxandria,
na goed partij gegeven te hebben, in de
roodwitters hun meerderen erkennen.
En niemand zal de Boxtelse. spelers het
recht van deze overwinning betwist heb-.
ben, want van het begin af was te zien
dat zij de hoogste ogen zouden gooien
in deze wedstrijd. Na wat wederzijdse
verkenningen waren het dan ook de
gastheren, die de ernst hunner bedoe
lingen het eerst kenbaar maakten.
Linksbuiten Pastoor scoorde na een ge
wonnen duel in moeilijke positie het
eerste doelpunt. En even later besloot
v. d. Plas een solo-ren met een voltref
fer in de bovenhoek. 2-0. Hiermee was
de strijd echter nog niet beslist, want 
Taxandria herstelde zich spoediger van 
deze zware slagen dan Boxtel verwacht 
had. Een verraste roodwitte achterhoede 
zag de voorsprong nog vóór de rust 
slinken tot 2-1. Na de rust lieten de 
gastheren hun aanhangers echter niet 
lang in het onzekere, want na een serie 
uitstekende aanvallen vond v. d. Weide 
een ontredderde achterhoede tegenover 
zich; op zijn een tie stelde hij deze 
schaakmat 3-1. Boxtel bleef ook na dit 
derde doelpunt spelen voor wat men 
waard was. Doch aangezien de magni
fiek geleide aanvallen niet de beoogde 
bekroning kregen, zag Taxandria onge
veer een kwartier voor het einde nog 
kans om de spanning weer terug te doen 
keren 3-2. Bij een verrassende door
braak zorgde er v. d. Laak echter voor, 
dat het pleit onmiddellijk daarop in het 
voordeel van de thuisclub beslecht werd. 
In de resterende tijd toonden de rood
witters zich de ongenaakbare overwin
naars van dit voetbaltreffen, terwijl de 
Oisterwijkers zich als uitstekende ver
liezers ontpopten. Alles bijeen genomen 
was deze pittig gespeelde ontmoeting 
voor beide ploegen een goede generale 
repetitie voor de komende competitie, 
waarin Boxtel en Taxandria elkaar we
derom zullen gaan beproeven. 
De A-iunioren van beide verenigingen 
speelden een voorwedstrijd, waarin Box
tel tenslotte met gering krachtsverschil 
een 2-1 overwinning op haar naam 
bracht. 

A.S. Zondag lustrwnwedstrijd 
Boxtel 1 - O.D.Ç. t. 
Morgen, Zaterdag 1 September, zal het 
10 jaar geleden zijn dat de fusie Oranje 
Wit-Boxtel tot stand kwam en in 't St. 
Paulus-Sportpark de nieuwe voetbalver
eniging "B(oxtel) O(ranje Wit) C(om
binatie)" ten doop werd gehouden. 
Ofschoon de eigenlijke viering van dit 
tweede lustrum pas over enkele weken 
zal plaats vinden, heeft "Boxtel" de 
voetballiefhebbers van deze plaats a.s. 

Zondag toch iets extra's te bieden, en 
wel een ontmoeting met de plaatselijke 
rivaal O.D.C. Deze wedstrijd zal tevens 
het sluitstuk vormen van het nederlagen
tournooi, dat door de roodwitters is ge
organiseerd e"n waarin Heusden en 
Taxandria resp. reeds met 7-1 en 4-2 
ten onder gingen. Nemen we hierbij nog 
in aanmerking, dat Boxtel en O.D.C. in 
de a.s. competitie niet tegen elkaar zul
len uitkomen, dan zijn er redenen te 
over om een uiterst spannende derby te 
verwachten. De ontmoetingen in het 
verleden hebben reeds bewezen, dat het 
ook een "sportief" succes kan worden, 
dus Boxtel-O.D.C. is wel de meest at
tractieve wedstrijd, die de sportliefheb
ber zich voor deze gelegenheid kan 
dromen. Het zal Zondag dan ook onge
twijfeld druk lopen in het St. Paulus
Sportpark; mogen de kijkers niet teleur
gesteld worden. 
De wedstrijd vangt aan om half drie en 
zal a!Ierwaarschijnlijkst geleid worden 
door scheidsrechter Dreihmüller uit 
Eindhoven. 
Ten gerieve van de donateurs zij nog 
opgemerkt, dat de donateurskaarten a.s. 
Zaterdag van 3-5 uur kunnen worden 
afgehaald in het St. Paulus-Jeugdhuis. 

Voonerkoop Boxtel-.0.D.C. 
Sigarenmag. H. Voets, Rechterstr. 9 

K.S.V. ,,O.D.C." 
O.D.C. wint de Zilveren Molen.
Het door O.D.C. georganiseerde tour
nooi om de Molewijk-prijs, mag in alle 

opzichten geslaagd heten, want over het 
geheel genomen werd er goed voetbal 
vertoond. De grootste verrassing was 
wel dat O.D.C. verdiende winnaar werd 
en zodoende als eerste haar naam op de 
Zilveren Molen kon laten graveren en 
het kleinood tevens in eigen huis hield. 
Dit is zeker een felicitatie waard. 
De eerste wedstrijd S.E.T.-Veloc ein
digde in een 3-0 overwinning voor de 
Tilburgenaren. Deze twee ploegen han
teerden hetzelfde wapen, en wel uitslui
tend enthousiasme. Van spelopbouw was 
geen sprake en sporadisch zagen we een 
goed opgebouwde aanval. Jammer was 
het bovendien, dat er zo fors werd ge
speeld, wat dank zij de goed leidende 
scheidsrechter Koenders gelukkig nog 
binnen de perken bleef. Tegen de ver
houding in nam S.E.T. in de eerste helft 
de leiding, en het iets sterkere Veloc zag 
geen kans dit te nivelleren. In de twee
de helft gingen beide ploegen goed 
tegen elkaar op, en toen Veloc tegen het 
einde alles op de aanval ging zetten, 
maakte S.E.T. uit twee goede uitvallen 
twee prima doelpunten, waarmee het 
pleit werd beslecht en S.E.T. zich plaat
ste in de eindstrijd. 
De tweede wedstrijd O.D.C.-Baronie 
was van een geheel ander gehalte. Hier 
waren het techniek en tactiek waarmee 
men elkaar bestreed. Reeds van de af
trap laveerde v. d. Boogaard door de 
vijandelijke verdediging, gaf op tijd 

OPBRENGST COLLECTIE 
KANKERBESTRIJDING. 

De collecte, die j.l. Zondag in Boxtel 
_werd gehouden ten bate van het "Ko
ningin Wilhelmina-fonds" ter bestrijding 
van de kanker, bracht de mooie som 
van /308,72 op. Hartelijk dank! 

• Bij voldoende deelname zal deze winter
wederom een cursus "Landbouwbedrijfs
leer" worden gegeven. Deze cursus
omvat de vakken: boekhouden, land
bouwhuishoudkunde, landbouweconomie,
rechts- en wetkennis.

Het Russische slavensysteem 

OPBRENGST T.B.C.-COLLECTE. 
De collecte, die onlangs door de Dr. 
Hoeksvereniging gehouden werd ten 
bate van het Verpleegfonds der T.B.C.
bestrijding, bracht f 216,83 op, dat is 
ruim het dubbele bedrag van de collec
te, die vorig jaar voor hetzelfde doel 
gehouden werd. De Dr. Hoeksvereni
ging dankt dan ook alle milde gevers van 
harte. 

FILM "LICHT IN DUISTERNIS". 
Vanwege het Blinden Instituut "St Hen
ricus" te Grave, zal Woensdag 12 Sep
tem1?�; in de Ark de film "Licht in duis
ternis worden gegeven. 
Kaarten worden vanaf heden huis aan 
huis en op 12 September aan De Ark 
verkocht. 

FATIMA-KAPEL. 
(Verantwoording binnengekomen giften) 
Vorig saldo f 565,17 
Wekelijkse bedrage v. buurt " 10,71 
Offerbusje 6,03 
N.N. een rozenhoedje 3,50 
N.N., v. Coothstraat 1,-
Uit Veghel ter ere van Maria 1,-

Totaal f 587,41 

TUINBOUWCURSUS. 
Bij voldoende deelname zal in October 
een tweejarige tuinbouwcursus gegeven 
worden in de St. Paulusschool. 
Aanmelden vóór 10 September bij de 
Secretaris van de Boerenbond of P. v. 
d. Sande, Molenstraat.

GESLAAGD. 

Op de te 's Hertogenbosch gehouden 
vakexamens voor kleermakerij (Gezel B) 
slaagde onze plaatsgenoot de heer G. J. 
M. Biemans van de 70 cursisten als
no. 1. Proficiat!

Op het te 's Hertogenbosch gehouden 
examen der Ensaid slaagden voor Cou
peuse: Truus Looyinans; voor Costu-

• mière Mia v. Pelt; voor Lingerie Cis v.
d. Aker, Annie Plas en Ria v. d. Oete
laar.
Ze genoten hun opleiding bij N. v.
Rooij, Fellenoord 7. Adv.

Bij . de te Den Bosch gehouden examens 
der E.N.S.A.I.D., slaagden de volgende 
dames:. voor de Moderne Sierkunst: 
Mej. A. Heymans en Willy van Roos
malen; voor Costumière: Sjaantje Slij
ters en Truus Schepers. 
Geslaagden genoten hun opleiding bij 
Mej. C. Entink, hoofdlerares, Kasteel
laan 26. Adv. 

Deelnemers moeten in 't bezit zijn van
een diploma landbouwwinterschool of
lagere landbouwschool of 2-jarige land
of tuinbouwcursus. Als toehoorder kun
nen worden aangenomen allen die 21 
jaar of ouder zijn.
Aanmelden vóór 15 September a.s. bij
J. de Koning, Breukelsestraat 56.

MISSIE-THUISFRONT. 
Bij de bruiloft van Hoffmans-Pastoor op
gehaald f 10,- voor pater Meulendijk. 

Opgehaald door de Boxtelse Missienaai
kring voor het Boxtelse Missiethuisfront 
op de bruiloft van de fam v. d. Braak 
f 1,85 en op de bruiloft van de Fam. 
Hamers-van der Eerden f 14,-.

IN OCTOBER MASSALE 
DOORLICHTING. 

ESCH 

De Raad van de gemeente Esch heeft 
dezer dagen besloten het massale t.b.c.
onderzoek, zoals dat reeds in vele plaat
sen gehouden is en nog gehouden wordt, 
ook in Esch te laten plaats vinden. 
In aansluiting op de massale doorlich
ting in Boxtel zal het onderzoek in Esch 
op Dinsdag 2 October aanvangen en 
wel voor eenieder boven de 14-jarige 
leeftijd, daar de schoolgaande jeugd in 
het kader van de schoolartsendienst zal 
worden onderzocht. 
Het onderzoek is geheel vrijwillig maar 
ook geheel kosteloos, zodat verwacht 
mag worden, dat elke inwoner van 
Esch er zich aan z;il onderwerpen. 
Vanzelfsprekend wordt mettertijd een 
vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de 
hoge kosten zeer op prijs gesteld. 

Nieuwe Koffiebon 

Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden 
en Peulvruchten te 's Gravenhage heeft 
bon 507 Algemeen (A- en B-kaarten) en 
bon 515 Algemeen CD-kaart) aangewe
zen voor het kopen van 125 gram kof
fie. Deze bonnen kunnen met ingang van 
Vrijdag 31 Augustus 1951 worden ge
bruikt en blijven geldig voor het kopen 
van koffie bij de detaillist tot en met 15 
September 1951. 
Het rantsoen moet dienen voor zes 
weken. De eerstvolgende bonaanwijzing 
zal op 11 October 1951 plaats hebben. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 2 SEPTEMBER 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

Democratie van "hogere orde" 
Op enkele honderden kilometers afstand 
raast een rode terrorist door landen met 
geknechte mensen. Het conummistisèhe 
schrikbewind davert als een reusacht4l'e 
pletrol over de landen achter het 
"ijzeren gordijn". Geen mens, die er aan
ontkomt, want er is slechts een kort be
vel nocl4l' om de afstand tussen het leven 
in eigen gezinskring en het leven in een 
dwangarbeiderskamp te. overbruggen ... 

BEVOLKING DER KAMPEN 
GEEN MOEILIJKHEID. 

Geen mens, die er niet de vrees koes
tert ook eens een reddeloos kampbewo
ner te worden. En geen wonder, want 
reeds zuchten millioenen onder het juk 
van het Russische slavensysteem. Het is 
verschrikkelijk! En het is overal het
zelfde. 
Of men nu in een afgelegen streek moet 
houthakken of in de mijnen werken of 
ergens in de Baltische landen of in een 
der kampen in de vazalstaten gevangen 
zit. De arbeiders verdienen een schijn
tje of helemaal niets, zij moeten zich 
afbeulen, zij zijn schromelijk ondervoed, 
hun barakken wemelen van het onge
dierte en van medische zorg is natuur
lijk al helemaal geen sprake. Het gevolg 
van dit alles is dat het aantal sterfge
vallen dagelijks toeneemt. 
Het kost de Russen echter weinig moeite 
de kampen te bevolken om zodoende 
te allen tijde over voldoende goedkope 
arbeidskrachten te beschikken. De ge
heime politie organiseert eenvoudig haar 
zoveelste razzia en het doet er in laat
ste instantie weinig toe of degenen die 
opgepakt worden zich inderdaad aan 
een misdaad of vergrijp hebben schul-
dig gemaakt ..... . 
Een ontvluchte dwangarbeider vertelde 
dat de geheime politie de dwangarbei
ders voornamelijk recruteert uit ont
heemden en gedeporteerden. Hele vol
ken, zoals de Tartaren die in de Krim 
en de Chechens die in het Noorden van 
de Kaukasus. wonen, worden eenvoudig
weg naar Centraal-Azië overgebracht. 
Er bevonden zich in de afgelopen tien 
jaar dan ook soms meer dan 20 millioen 
mensen in de Russische dwangarbeiders
kampen. Het minimum aantal was altijd 
nog 8 millioen. 
Iedere groep gevangenen krijgt een be
paalde hoeveelheid werk te verrichten. 
Wanneer iemand het werk niet aankan, 
hetzij omdat hij ziek is of om andere 
redenen, wordt zijn toch al zo schamele 
rantsoen nog verder verminderd. In dit 
"arbeidersparadijs" is het de gewoonste 
zaak van de wereld dat de arbeiders 
twaalf uur aan een stuk in touw zijn. 

• Generaal Nicolai Radescu, een vooraan
staande Roemeen die door de Nazi's in
de gevangenis werd geworpen en later
uit Russische gevangenschap wist te ont
komen, vertelde het volgende: Het meest
onmenselijke in het communistische sla
vensysteem is wel het deporteren van

grote groepen mensen uit de Russische 
vazalstaten naar afgelegen streken in de 
Sowjet Unie. Een groot aantal Roemeen
se arbeiders is via een dergelijke razzia 
in de mijnen en wouden achter de Oeral 
terechtgekomen waar het leven van de 
gevangenen tot een nachtmerrie wordt 
en de dood een uitkomst betekent. 
Met recht wordt dan ook beweerd, dat 
de Sowjet Unie en haar vazalstaten 
meer mensen tot slavernij gebracht heb
ben dan welk land ook in de geschie
denis. 

BUCHENWALD 
,,IN ERE HERSTELD". 

In het Meinummer van het tijdschrift 
"New Leader" heeft Melwyn J. Lasky 
een boekje opengedaan over de concen
tratiekampen in Oost-Duitsland die door 
de Russen "in ere hersteld zijn." 
Volgens Lasky, die redacteur is van het 
in Berlijn verschijnende tijdschrift "Der 
Monat'', is de Russische bezettingszone 
in Duitsland thans een politiestaat waar
in de Stalinisten tezamen met hun gees
telijke lotgenoten, de Nazi's, aan de 
touwtjes trekken. Bij het bestuur van 
deze "Volksrepubliek" kan men de dien
sten van de "Volksgenossen" wel mis
sen. Voormalige Gestapoleden en andere 

doorgewinterde Nazi's zijn daarentegen 
bijzonder in trek. 
Nauwelijks vijf jaren na de dood van 
Hitler, aldus Lasky, is Oost-Duitsland 
opnieuw in een totalitaire staat veran
derd. In politiek opzicht is het een poli
tie- en een partijstaat geworden. Op eco
nomisch gebied is het ál armoede en uit
buiting wat de klok slaat terwijl de 
mensen er volgestopt worden met voor
oordelen die in een gevaarlijk fanatisme 
tot uitdrukking komen. 
De vele concentratiekampen vormden 
een onafscheidelijk onderdeel van de 
Nationaal-Socialistische maatschappij en 
in de communistische samenleving is het 
al niet anders gesteld. Vandaar dan ook 
dat overal in Oost-Duitsland de oude 
Nazi-kampen weer in bedrijf gesteld 
zijn. Allerlei kampen waarvan men 
meende dat zij na de val van Hitler 
voor goed van deze aarde weggevaagd 
waren en waarvan alleen de namen reeds 
voldoende zijn om velen van ons de 
afschuwelijkste tonelen voor ogen te 
voeren, moeten momenteel dienen om 
de vijanden van de Sowjet Unie te "her
bergen". Buchenwald, Sachsenhausen, 
Bautzen, Torgau, Funfeichen, Muhlberg, 
Hohenschonhausen, Jemlitz, Landsberg 
(aan de Warthe) en Weezow. l'Histoire 

se repète ! Volgens Lasky zi in er tussen 
194 5 en 1950 ongeveer 180.000 perso
nen in deze kampen opgesloten waar
van er 96.000 van uitputting stierven. 
Men vergisse zich echter niet, de kam
pen in Oost-Duitsland en de behande
ling van de gevangenen die zich hierin 
bevinden verschillen in fundamenteel 
opzicht wel degelijk van de dwangarbei
derskampen in Siberië en de "doden
kampen" van de S.S. met hun gaskamers 

door aan Schalks, wiens voorzet door 
van Munster in volle vaart werd over
gekogeld. Zo de Baronie-lui misschien 
aan onderschatting hadden geleden, dan 
werd hun door deze eerste aanval direct 
duidelijk gemaakt, dat zij op hun tellen 
moesten passen. De prachtig spelende 
spil v. d. Korput begreep dit al dadelijk 
en verzuimde niet zijn beste krachten 
aan te spreken. Nadat Scheepers na een 
kwartier spelen O.D.C. onder groot ge
juich de leiding had gegeven, werd Ba
ronie sterker en kwam de O.D.C.-ver
dediging onder zware druk te staan. Het 
zeer slechte schieten van de Bredase 
voorwaartsen en het prachtig verdedi
gingswerk van de O.D.C.ers waren oor
zaak dat de eerste helft met een 1-0 
voorsprong voor O.D.C. kon worden 
afgesloten. In de hveede helft kwamen 
de Baronie-mensen weer sterk opzetten 
en gingen zij ook de buitenspelval op
zetten, dit laatste om de gevaarlijke 
O.D.C. uitvallen in de kiem te kunnen
smoren. Bij een van deze aanvallen kon 
een der Baronielui niets anders meer 
doen dan de bal met de hand weg slaan, 
gelukkig voor hem juist buiten het be
ruchte gebied. De geweldige kogel van 
Schalks werd door de Baronie-doelman 
op magnifieke wijze gekeerd. De tijd 
verstreek voor de O.D.C.'ers uiterst 
langzaam en de spanning kon men voe
len. Het was dan ook een geweldige op
luchting toen van Dijk in de laatste mi
nuut met een kalm en beheerst schot 
het tweede doelpunt voor O.D.C. maak
te. Meteen kwam ook het einde, om 
O.D.C. finalist te maken.
In de finale tegen S.E.T. kregen de
O.D.C.'ers reeds in 8e eerste minuut een
morele steun, toen Schepers met een
fraai doelpunt O.D.C. de leiding be
zorgde, welke voorsprong ongeveer een
kwartier kon worden behouden. Toen
was het v. d. Zande van S.E.T. die met
een hard schot Snijders in het O.D.C.
doel tevergeefs liet duiken. Daar de
.S.E.T.-lui de meeste ballen hoog voor
het doel van O.D.C. plaatsten, maar
daar hun gevaarlijke man Bruurmijn 'door
Wagenaars volkomen zagen uitgescha- .
keld, ontstonden er voor O.D.C. geen
hachelijke situaties. Geheel anders was
het aan de overkant waar de S.E.T.-ver
dedigers met laag over de grond ge
speelde ballen geen raad wisten. Even
voor het verstrijken van de eerste helft
kwam van Dijk uit een fijne combinatie
alleen voor de S.E.T.-doelman, die door
een schijnbeweging in de luren werd
gelegd. 2-1.
De tweede helft kenmerkte .zich door·
vermoeiheid van beide partijen. Toen v.
d. Boogaard het derde doelpunt had ge
maakt, bleken de O.D.C.'ers toch nog
reserve genoeg te hebben om de voor
sprong te vergroten. Een ver schot van
Traa kwam van de paal terug en v. cl.
Boogaard maakte no. 4. Schalks sloot
dit tournooi met het vijfde doelpunt.
Na afloop reikte de voorzitter van de
regelings-commissie, de Heer v. d. Krab
ben onder enige toepasselijke woorden
de prijzen uit.

en andere gruwelijke attributen. De in 
Duitsland ingerichte kampen zijn in we
zen iets geheel nieuws, des riouveauté's 
à la Stalin. De ongelukkigen die hierin 
verblijven krijgen precies zoveel voed
sel dat zij te zwak zijn om te werken 
en te sterk zijn om te sterven. 
Niettemin waren er omstreeks 1950 
reeds 100.000 personen in deze kampen 
gestorven en die kampbewoners die nog 
in leven zijn gaan eveneens een wisse 
dood tegemoet. De systematische onder
voeding leidt tot uitputting en hierna is 
het nog slechts een kwestie van tijd 
aleer de gevangenen in de kalkput ver
dwijnen. 
Een jonge socialist, die indertijd tegen 
de Nazi's streed vertelde het volgende: 
"De Nazi's maakten er tenminste 
meteen een eind aan; de Russen daaren
tegen gaan veel omzichtiger te werk 
ook al is het eindresultaat hetzelfde. 
Zij gaven ons nu en dan wat meer te 
eten maar dat was alleen om ons beter 
onder de duim te kunnen houden." 
In het kamp te Landsberg verzamelde 
een Russisch officier de gevangenen om 
zich heen om hun het volgende mede 
te delen: 
,,De Moffen zwoeren bij het nekschot, 
maar wij geven jullie dunne soep en ver
voeren jullie van het ene kamp naar het 
andere. Het resultaat is dat jullie van
zelf oedeem krijgen en dat spaart ons 
tenminste alweer een kogel." 
De Russische kampcommandant in Bu
chenwald was al een even grote sadist. 
Hij hield tegen de Duitse kampdokter 
het volgende betoog: ,,In dit kamp, zo 
zei hij, gaat iedereen twee keer naar de 
bliksem, eerst in moreel opzicht en dan 
lichamelijk." 
Onwillekeurig doet zich de vraag voor 
waarom de Russen· het nodig vinden zo
veel mensen naar een concentratiekamp 
te sturen. Lasky geeft het volgende ant
woord op deze vraag. Volgens mij, zo 
zegt hij, weten de Oost-duitsers niet 
waaraan ze zich te houden hebben. Het 
grote publiek kan er maar niet achter 
komen wat de communistische avant
garde nu eigenlijk wil en hierdoor han
delen zij voortdurend in strijd met de 
communistische leer-van-het-ogenblik. 
Hoe het ook zij, het is voor de Oost
duitser niet gemakkelijk om buiten het 
concentratiekamp te blijven. Is hij rechts, 
dan wordt hij er prompt van beschul
digd reactionnaire sympathieën te heb
ben. Is hij echter links, dan heet het on
middellijk dat hij zich schuldig maakt 
aan Trotzki-istische propaganda. In beide 
gevallen verdwijnt hij linea recta in een 
concentratiekamp. 
Uit dit alles blijkt zonneklaar dat de 
communisten maling hebben aan mense
lijke rechten. Zij verguizen het gezins
leven en ieder streven naar vrijheid. 

Mogen de mensen, die het geluk hebben 
te leven in de landen buiten het ijzeren 
gordijn het lot van hun ongelukkige 
mede-mensen in hun gebed gedenken. 

U. S. Inf. Serv. 



* Vandaag hangen de vlaggen van de
daken ten teken dat H. K. H. Prinses
Wilhelmina haar 71e verjaardag viert.
Eigenlijk moest op deze Oranjedag in
alle vlaggen het getal 26000 prijken,
want dat is het gironummer van het
,,Koningin Wilhelminafonds" ter bestrij
ding van de gevreesde kanker. Noteert
U het even a.u.b., want U kunt er Uw
lidmaatschap à f 2,50 en Uw donateur
schap à f 1,- op betalen. Haak-in !
* Terwijl half Boxtel in het begin van
deze week vreselijk het land had omdat
de vacantie weer naar de vaantjes was,
zat een inwoonster van Boxtel ergens in
Italië in de nesten omdat haar vacantie
ongewild verlengd was. Toen zij met
familieleden een autoritje door dit zon
nige land maakte, doc,h per ongeluk en
passant een wielrijder tegen de vlakte
reed, werd de auto door de pol_itie in
beslag genomen en was zonnig Italië
half zo zonnig niet meer. * Aap, roos,
muur, zeef...... ja, ook voor de jeugd 
nadert de laatste vrije dag. De school
deuren staan weer wagenwijd open en 
verkwikte onderwijzers en onderwijze
ressen wachten al weer op de jeugd, die 
niet leergierig genoeg kan zijn, nu al 
die schoolgebouwen zo'n dure beurt ge
kregen hebben. Dat wordt blokken dus! 
* Een doodgewoon, stom boerenvar
ken kreeg dezer dagen ook "zeergeleer
de" allures en vrat de bril op, die de
boer in het varkenskot had laten liggen.
Het gezichtsvermogen werd er echter
niet beter op, en als we het mogen ge
loven, zou het beest 't eerste slobber
maaltje geeneens hebben kunnen zien,
laat staan van eten! * Waarlijk met
reden ·kon de dichter over het bestaan
van de landman zeggen: ,,hoe genoeg-

_ Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

16de Zondag na Pinksteren, 
2 September 1951. 

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 voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der Parochie; kwart 
voor 8 gel. jrgt. voor Adrianus v. Grins
ven-de Nijs; z.a. gel. H. Mis voor Hen
ricus Wagenaars te Schijndel over!.; 9 
uur gel. H. Mis voor Hendrica v. Beur
den-Verwetering v.w. echtgenoot en kin
deren; half 11 Hoogmis gez. mndst. v. 
Johanna van Erp. 
Na de Hoogmis gelegenheid om de H. 
Bloeddoek te vereren in de Bloedkapel. 
Na de Hoogmis kunnen de propagan
disten v. d. Maria Congregatie het 
blaadje "Ave Maria" afhalen in de Sa
cristie. 
Onder de HH. Missen zal de 2e collecte 
:zijn voor de bizondere noden v. d. Ne
der!. Bisschoppen, welke ten zeerste in 
de milddadigheid wordt aanbevolen. 
Vandaag zal bij elke H. Mis gebeden 
worden voor de Katholieke Universiteit, 
terwijl in de komende week de leden 
van het. Universiteits-comité een collecte 
:zullen houden langs de huizen, welke 
collecte wij ten zeerste aanbevelen. 
De prefecten en onderprefecten v. d. H. 
Familie worden verzocht om in de maand 
September de St. Pieterspenning op te 
balen. De St. Pieterspenning die wordt 
afgedragen aan de Paus, bedraagt 12 
cent voor elke gelovige die 12 jaar oud 
is geworden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandagavond om half 8 Maria-Con
gregatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje, waarna gelegenheid om te 
biechten tot 8 uur, v.w. d_e Eerste 
Vrijdag. 
Vrijdag, 1e Vrijdag van de maand, om 
half 8 gel. H. Mis ter ere van 't H. 
Hart, waaronder algemene H. Commu
nie voor de leden v. d. Bond van het 
H. Hart.
Vrijdagavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje ter ere van het H. Hart.
Zaterdag, Priester-Zaterdag, Feestdag
van Maria-Geboorte. Zaterdagavond om 
7 uur Lof met rozenhoedje v.w. het feest
v. Maria-Geboorte.
Gelegenheid om te biechten Zaterdag
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8.
Vrijdagavond om half 8 Opening v. d.
Mater-Amabilisschool in de Ark.
Woensdag om 9 uur H. Mis bij de
Opening v. d. H.B.S. om Gods zegen
af te smeken over het nieuwe school
jaar.
Nu het schooljaar op 2 September weer
begint, is de Kindermis om half 8 's mor
gens. Wij sporen de ouders aan, zo mo
gelijk, hun kinderen 's morgens de H.
Mis te laten bijwonen .
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
tot bizondere intentie; z.a. gel. mndst.
voor Hendrina v. der Loo-v. Oorschot;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Hen
drina v. der Loo-v. Oorschot; half 8
gel. H. Mis voor over!. ouders; z.a. gel.
H. Mis voor André Jurriëns v.w. de
Biljartclub; half 9 gez. H. Mis voor de
fam. Fons v. der Eerden-Bussing.
·Hedenavond om half 8 Maria-Congre
gatie.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Maria Loerakker-van Geel; z.a.
gel. mndst. voor Antonetta Schuurmans;
half 8 gel. jrgt. voor Maria Loerakker
v. Geel; z.a. gel. jrgt. voor Johanna de
Greef te Waalwijk over!.; half 9 gel.
H. Mis voor Henricus Wagenaars te
Schijndel over!.; half 10 gez. Huwelijks
mis.
WOENSDAG: kwart voor 7-gez. mndst.
voor Hendricus v. d. Meerendonk; z.a.
gel. H. Mis voor Hendricus v. d. Mee
rendonk v.w. de Br. v. 0. L. Vr. van
Lourdes; half 8 gel. H. Mis voor Anna
Schuurmans-v. Boxtel v.w. de neefjes;
:z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina Schel
lekens-v. d. Ven; H. Hartaltaar gel.
rondst. voor Wilhelmina Schellekens-v.
d. Ven; half 9 gel. mndst. voor Dina v.
d. Brand-de Bever; om 9 uur H. Mis

lijk rolt het leven . . . . . .  " Buiten deze kring 
is het echter alsmaar jachten en brokken 
maken, brokken maken en jachten! *
We denken daarbij onwillekeurig aan de 
stelling voor het moderne verkeer, dat 
de wegen loodrecht op elkaar uit moe
ten lopen; dat bevordert z.g. de voor
zichtigheid Zo gauw elke automobilist 
of motorrijder een verstandig mens is, 
accoord met deze regel. Zolang we ech
ter nog honderden "duvelstoejagers" op 
de weg hebben, vinden we het onzin en 
durven we het hoogtijd te noemen dat 
Boxtel enkele loodrechte lijnen in het 
wegennet wat gaat ombuigen. * Huize 
de la Salle heeft degelijker nieuws. Is 
het daar dagelijks al een nijverig geijver 
van belang, thans is het toch zeker een 
nijverig geijver van bijzonder belang, 
want er worden een paar mooie nieuwe 
sportvelden aangelegd. Dat wordt 
,,sjotten" voor de jongens, reken maar, 
* Het goede, bovenstebeste Esch
spant de kroon deze week door dood
nuchter te vertellen, dat in de komende
maanden de "duizendsfe" inwoner ver
wacht wordt. De Raad heeft nota bene
al een spaarbankboekje met nog wat in
het vooruitzicht gesteld van degene, die
het inwonertal zal komen afronden op
1000. Zit daar even schot in! * Hoe 
schandelijk 't ook is, voor Boxtel zit er
zo'n loffelijke uitdrukking niet meer
aan. We hebben zelfs horen beweren,
dat Jàs de Keistamper deze week op 
zijn kousevoeten door zijn reuzenver
blijf raasde en met z'n klompen de deu
ren bewerkte. Hij scheen ziedend van 
woede te zijn omdat de huidige kei
stampers de eerste de beste activiteit van
het verjongde "Boxtel Vooruit" al had
den verlamd. Men heeft hem tot kalmte
weten te brengen, zo luiden de laatste
berichten, maar op een goede dag zal ie
het hun toch eens vertellen, de
,,slaopers" !

bij de opening van de H.B.S. om Gods 
zegen af te smeken over het nieuwe 
schooljaar. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Martinus v. der Struyk, Anna 
Maria de hsvr. en Emerentiana de doch
ter; z.a. gel. H. Mis voor Johannes Jac. 
v. Kempen; half 8 gel. H. Mis voor Jo
sephus Martinus v. d. Laar v.w. een
vriend; z.a. gel. mndst. voor Wilhelmina
v. Schijndel-v. Ravesteyn; half 9 gel. H.
Mis voor Franciscus Janssen.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, waarna gelegenheid om te biech
ten, v.w. de Eerste Vrijdag.
VRIJDAG, Eerste Vrijdag v. d. Maand:
kwart voor 7 gel. mndst. voor Jacobus
de Pijper; z.a. gel. mndst. voor Johanna
Maria v. Boxtel; half 8 gel. H. Mis t.e.v ..
het H. Hart, waaronder alg. H. Com
munie voor de leden v. d. Bond v. het
H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor over!.
ouders den Otter te Best over!.; half 9
gez. mndst. voor Embertus Crols.
ZATERDAG, Priester-Zaterdag, Feest
dag van Maria-Geboorte: kwart voor 7
gez. mndst. voor Johanna Maria van
Boxtel; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica
v. Laarhoven; half 8 gel. H. Mis voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn der Pa
rochie; z.a. gel. H. Mis voor Martha
van Erp-Tits; half 9 gel. H. Mis voor
een bizondere intentie.
Hedenmiddag gelegenheid om te biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 tot
half 8.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Feestdag van Maria-Ge
boorte.
Gelegenheid om te Dopen: elke dag
van half 3 tot 3 uur.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Adrianus Johannes 
Rovers geb. in par. St. Petrus, won. in 
de par. v. h. H. Hart en Catharina Fre
derica Allegonda Pennings geb. en won. 
in deze parochie, waarvan heden de te 
afkondiging geschiedt. 
Johannes Cornelius van Kroonenburg 
uit Liempde en Josepha Maria Braspen
ning uit deze parochie; Jacobus Anto
nius Johannes Marijnen, geb. en won. in 
Boxtel en Johanna Theodora van Son, 
geb. in Goch 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 spoedi_gste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
16e Zondag na Pinksteren. 
2 September 1951. 

Vandaag gaat de eerste schaal de "stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
voor de Bijzondere Noden. 
En buiten aan de kerk wordt elke Zon
dag voor en na de H.H. Diensten gecol
lecteerd voor de H. Hart-Stichting ten 
bate van onze arme medemensen. Deze 
collecte wordt nogmaals bijzonder in uw 
vrijgevigheid aanbevolen. 
De Hoogmis is vandaag met volkszang. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Donderdag - na de middag om 3 uur 
H. Familie voor Moeders en Gehuwde
Vrouwen. Verder gelegenheid tot biech
ten, des morgens onder de H.H. Dien
sten en des avonds van 6 tot 7 uur.
Vrijdag - Eerste Vrijdag der maand.
Om kwart voor 7 pl. gez. H. Mis voor
de levende leden van de Broederschap
van het H. Hart. Na de middag om half
4 Lof voor de schoolkinderen. Des
avonds om half 8 Lof met oefening van
eerherstel.
Vrijdag 7 September zal de Mater
Amabilisschool worden geopend.
Zaterdag - feestdag van de geboorte
van 0. L. Vrouw. Tevens is het Priester
Zaterdag.
Maandagmorgen 3 September begint de
meisjesschool en de beide jongensscho
len. De eerste-klassertjes van de meis
jesschool worden om 10 uur op school
verwacht.
De hoogste klassers van de Franciscus
school komen op de namiddag van 3
September.
De v.g.l.o. afdeling van de Angelaschool
begint Woensdag 5 September.

Donderdag om kwart voor 8 H. Mis tot 
intentie van onze schooljeugd en het on
derwijzend personeel, om bij het begin 
van het nieuwe schooljaar Gods zegen 
af te smeken. De ouders worden ver
zocht te zorgen, dat alle kinderen aan
wezig zullen zijn. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur I. d. voor 
Overleden Vader; 7 uur I. d. voor over
leden Moeder; 8 uur I. d. tot Bijzondere 
Intentie; kwart over 9 1. d. voor over
ledene; half 11 Hoogmis tot bijzondere 
intentie. 
In de wijk-kapel de "Burcht": kwart 
over 7 I. d. voor overleden Vader; half 
9 1. d. ter ere van de H. Antonius; kwart 
voor 10 I. d. voor overledene. 
MAANDAG: 7 uur I. d. uit dankbaar
heid t. e. van de H. Maagd; kwart voor 
8 I. d. voor Adrianus van Rooij v. w. de 
buurt; half 9 I. j. voor Cato v. cl. Wouw. 
DINSDAG: 7 uur I. m. voor Hubertus 
Josephus van Susante en Jos va'n Su
sante de zoon; kwart voor 8 I. d. voor 
Maria Kurvers-v. Nistelrooij; half 9 1. d. 
voor Petronella v. Oers. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Henri
cus Wagenaars te Schijndel overleden; 
kwart voor 8 I. d. voor Warner Jan 
Heintjes; half 9 I. m. voor Adrianus An
tonius v. d. Sande. 
DONDERDAG: 7 uur I. d. voor Willi
brord v. Zeeland en Jacobus de zoon; 
kwart voor 8 1. d. tot intentie van de 
schooljeugd en het onderwijzend perso
neel bij het begin van het nieuwe school
jaar; zijaltaar I. j. voor Elisabeth Me
gens-v. Wees; half 9 1. m. voor Maria 
v. Esch-v. Dijk.
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. dienst
voor de leden van de Broederschap van
het H. Hart; kwart voor 8 1. d. voor
Adrianus v. Rooij v. w. de kleinkinde
ren; half 9 I. d. voor Lambertus Cuijten
v. w. de buurt.
ZATERDAG: 7 uur 1. j. voor Petrus v. 
Gils en TI1eodora T raa z. e.; kwart voor
8 I. d. voor Andreas Jurriëns v.w. de
buurt; half 9 I. d. voor Jan v. d. Noste
rum v. w. Spaarvereniging.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
16e Zondag na Pinksteren. 
2 September. 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
Henricus Wagenaars te Schijndel over
leden. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
Verbruggen en Anna Maria de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
Verhagen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Alle
gonda hsvr. van Antoon Verhagen en 
Allegonda v. Esch. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adria
nus Korsten. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, H. Mis voor 
Elisabeth Verhagen, lid broederschap 
H. Hart.
ZATERDAG: feestdag 0. L. Vr. Ge
boorte, half 8 H. Mis voor het welzijn
der parochie.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Elisabeth Verha
gen: Lev. Rozenkrans. Dinsdag H. Mis 
voor Elisabeth Verhagen: Boerinnen
bond. Woensdag H. Mis voor Elisabeth 
Verhagen: H. Willibrordus. Donderdag 
H. Mis voor Henricus Wagenaars te
Schijndel overleden. Vrijdag H. Mis
voor Henricus Wagenaars te Schijndel
overleden. Zaterdag H. Mis voor Hu
bertus v. Aarle te Liempde overleden.

PAROÇHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
16e Zoq_dag na Pinksteren. 
2e �eptember 1951. 

Om 7 uur H. Mis voor Johannes Maas 
vanwege de Broederschap van 0. L. 
Vrouw van de H. Eik; om half 9 H. Mis 
voor het geestelijk en tijde]ijk welzijn 
van de parochie; om 10 uur de Hoog
mis voor Johannes Brands. 
De eerste schaal gaat voor de eigen kerk 
en de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Na de Hoogmis vergadering van de St. 
Vincentius in de school. 
Des middags om half 3 Lof, �aarna ge
zongen wordt lied nr. 48. 
Morgen begint het nieuwe schooljaar: 
ook de kinderen van de nieuwe eerste 
klas worden dan verwacht: dat zijn zij 
die vóór 1 October 6 jaar zijn geworden. 
Morgenavond om 8 uur vergadering 
van St. Elisabeth in de pastorie. 

Donderdagmorgen om half 9 komen de 
kinderen van de 6e klas te biechten. 
De H. Missen gedurende de week zijn 
om kwart voor- 8: 
MAANDAG: voor Ida van den Breekel
van den Heuvel. 
DINSDAG: voor Johanna Kruysen-van 
Mol. 
WOENSDAG: het mndst. voor Johanna 
Renders-van de Moosdijk. 
DONDERDAG: voor Johanna Maria 
van Nunen-van de Schoot. 
ZATERDAG: 8 September, Maria's Ge
boorte, het mndst. voor Godefridus 
Verhagen. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de 
maand. Vanaf 7 uur gelegenheid tot

biechten; om half 8 de plechtige H. Mis 
ter ere van het H. Hart van- Jezus (als 
gef. gez. jrgt. voor Ida van den Bree
kei-van den Heuvel). Na de H. Mis 
korte uitstelling van het Allerheiligste. 
Des avonds om half 8 Lof met oefening 
van Eerherstel. 
Gelegenheid tot biechten: Dagelijks 
vóór de H. Missen en Zaterdagsmiddags 
van 6 tot 7 uur. 

-0-

Deze week de jaarlijkse omgang voor 
Kerkegeld: dat is 50 cent per parochiaan 
boven de Plechtige H. Communie. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

16e Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: feestdag van St. Jan's Ont
hoofding, patroon onzer parochie; half 7 
I. m. tot welzijn der parochie; 8 uur 1. j.
voor Anna v. d. Velden; 10 uur plech0 

tige Hoogmis z. j. voor Wilhelmina
Wilh. Bakx; 3 uur plechtig Lof, daarna
meisjescongregatie.
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Huber
tus v. • Aarle als overleden lid der Broe
derschap der H. Theresia; half 8 z. j.
voor de Weled. Heer Franciscus van
Boeckel v. Rumpt; 8 uur I. m. voor Hu
berdina v. Breugel te St. Oedenrode
overleden.
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Jos. v. d.
Velden; half 8 z. j. voor Theod. Tim
mermans; 8 uur 1. 7e voor Hub. v.
Aarle.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Catha
rina Jos. v. d. Velden; half 8 z. j. voor
Albert v. d. Wiel; 8 uur I. m. voor Eli
sabeth Gijsb. Verhagen te Gemonde
overleden.
DONDERDAG: 7 uur 1. m. voor Joh.
W elvaarts te St. Oedenrode overleden;
8 uur I. j. voor Willem v. Dijk; 9 uur z.
huwelijksmis.
VRIJDAG: 1e Vrijdag der maand -
daarom ook Donderdag biechthoren als
op Zaterdagen, d.i. na den middag van
2-3 en van 7-8 uur.
Half 7 1. m. voor Hub. v. Aarle als over
leden lid der Processie naar Kevelaar;
7 uur I. j. voor Petrus v. d. Dungen en
Barbara de hsvr.; half 8 z. mndst. voor
de overleden familie van Boeckel van
Rumpt; deze H. Mis met uitstelling van
het Allerheiligste.
ZATERDAG: feestdag van 0. L. Vrouw
Geboorte: 7 uur z. m. voor de leden der
processie naar Kevelaar; 8 uur I. j. voor
Michiel Rovers en Johanna de hsvr.
ZONDAG: half 7 L j. voor Joh. v. d. 
Koevering; 8 uur I. m. tot welzijn der
parochie; 10 uur z. j. voor Corn.
Schoenmakers.

in de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Com. Put
mans v. w. de Spaarkas. Dinsdag 7 uur 
I. m. voor Johanna Adr. de Rooij als
over!. lid: 0. L. Vrouw van Mariahout.
Woensdag 7 uur 1. m. voor Engelb. v. d.
Velden v. w. de Spaarkas Kerkeind.
Donderdag 7 uur 1. m. voor Laur Quin
ten v.w. de familie. Vrijdag 7 uur I. m.
voor Jan Maas v. w. de familie. Zater
dag 7 uur I. m. voor Theo v. Hal v.w.
Kerkeind. Zondag 7 uur 1. m. voor Cor 
Saris v. w. de Vlassprei.
30e Huberdina v. Breugel te St. Oeden
rode. Elisabeth Gijsb. Verhagen te ·Ge
monde overleden. Joh. Welvaarts te St. 
Oedenrode overleden. 
7e Hubertus v. Aarle te Liempde over
leden.
Gedoopt: Adr. Amoldus zoon van Adr.
Bressers-de Koning; Joh. Wilh. Lamb.
Maria zoon van Petrus v. Alphen-v.
Kaathoven; Martina Antonetta Maria
dochter van Theod. v. Sinten-Jeuken;
Gerardina Francina Elisabeth Maria
dochter van Franc. Knoops-Goyaerts . .

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
16e Zondag na Pinksteren. 
2 September 1951. 

H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur
Hoogmis voor de parochie. Tweede
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met
Rozenhoedje; na het Lof een lied.
Donderdag gelegenheid om te biechten
van 3-4 uur en van 6-half 8. Om half
8 oefening van het H. Uur.
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jesus. Om
half 7 Uitstelling van het Allerheiligste
en Communie uitreiken. Om 7 uur 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. Tevens 
feestdag van Maria Geboorte. Om 7 uur 
H. Mis voor de Parochie. 's Avonds om
half 8 Lof; na het Lof een Mariali�d.
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus
Verhagen; half 9 H. Mis voor Mej.
Maria Emerentia Banens; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie.
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Anto
nia Wilhelmina van Rulo v. w. Br. 0. L.
Vr. van Lourdes; 8 uur jrgt. voor Diena
Verhagen-Timmermans.
DINSDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor 
De Zeereerw. Heer H. J. v. Duren; 8

• uur H. Mis voor Gerardus Josephus van
Oers.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Jo
hanna van der Bruggen-Dominicus; 8
uur H. Mis voor Gerardus Josephus van
Oers.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor de
bekering der zondaars; 8 uur H. Mis
voor Gerardus van den Akker v. w.
Bijenhoudersbond St. Ambrosius.
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor de
Zeer Eerw. Heer Alphons Sprengers; 8
uur H. Mis voor Gerardus van den Ak
ker v. w. Br. 0. L. Vr. v. Lourdes.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor de
parochie; 8 uur H. Mis voor de overle
den familiën v. d. Hoogen-Hartjes.
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers. H. Mis voor Hendricus van
den Langenberg.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 2 September. Zestiende Zondag
na Pinksteren. Deze middag om 3 uur
Lof met Rozenhoedje.
Donderdag: om 8 uur Lof.
Vrijdag: Eerste Vrijdag van de 01aand. •
Van 7 tot 8 uur Uitstelling van het H.
Sacrament, waaronder Lof met Rozen
hoedje en Oefening van Eerherstel.
Zaterdag: Feestdag van Maria's Ge
boorte. Priesterzaterdag. Om 8 uur Lof.
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor de
overleden ouders Laarman en Doggen;
om half 9 voor de overleden leden der
familie Wincfstosser; om 10 uur voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn onzer
weldoeners.
MAANDAG: om half 8 voor Dokter
Theodorus Strengers.
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk; om half 8 voor
Dokter Theodorus Strengers.
WOENSDAG: om 7 uur voor Adrianus
van der Sande; om half 8 tot zekere in-.
ten tie.
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw
Henket-Windstosser.
ZATERDAG: om 7 uur tot bijzondere
intentie; om half 8 voor Mevrouw Vic
tor Windstosser-Geelen.

Zonsverduistering 
Bij heldere hemel zal op Zaterdag 1 
September in ons land een zonsverduis
tering te zien zijn. Het is echter maar 
een zeer beperkte verduistering, want 
slechts een· tiende deel van de middellijn 
der zon zal onzichtbaar zijn als het 
,,verschijnsel" zich voordoet. 
Dit zal het geval zijn 's middags tussen 
half één en kwart voor twee, om pre
cies te zijn tussen 12.36 en 13.48 uur. 
Ten overvloede wellicht, wijzen wij er 
op, dat het nadelige gevolge kan hebben 
met het blote oog scherp naar de zon 
te kijken. 
Men gebruike Zaterdag liever een roet
glaasje of een (eventueel dubbelgevou
wen) foto-negatief. 

Avonturen van BIM en BAM 

EEN "ZWARTE" LES. 
Wat haast alle mensenkinderen in deze 
tijd van het jaar doen, hebben ook Bim 
en Bam gedaan. Ze hebben een prach
tige vlieger gemaakt en willen die nu 
oplaten. Omdat deze zo groot en zo 
sterk is, zoeken ze iemand die hen wil 
helpen. Alleen Sambo heeft tijd en zin, 
maar Bim en Bam zeggen: ,,Neen, Sam-
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ho, met jou spelen we niet, jij bent te 
zwart!" Ze doen het dan alleen, maar 
owee, de vlieger is te groot en de wind 
is te sterk, zodat Bim en Bam mee om
hoog getrokken worden. Ze houden zich 
stijf vast aan het touw, maar ze stijgen 
al hoger en hoger met de vlieger, zelfs 
boven een vulkaan. De rook, die daar
uit opstijgt, maakt Bim en Bam helemaal 

zwart, nog zwarter dan de arme Sambo. 
Als ze tenslotte weer op de grond 'terug
komen, worden ze door alle dieren har
telijk uitgelachen. ,,Nu zullen jullie 
Sambo wel niet meer te zwart vinden 
om mee te spelen", zeggen de dieren 
tegen Bim en Bam, ,,maar wij zijn er 
niet zeker van of hij nu nog met jullie 
wil spelen!" Het is een geduchte les! 



Gesprek aan 
Rrrrrang. de voordeurbel gaat. Voor
zicbtig wordt zij geopend na enig wach
ten. Een mijnheer met een dik opbollen
de boekentas onder de arm, in de vrije 
hand enige boekjes die hij onder de ogen 
houdt van de bewoner van het huis. 
Met grote vraagogen: ,,M'n heer wilt 
U niet een paar boekjes hebben!" 
Als hij het afwerend schokschouderen 
ziet, dringt hij aan: ,,U krijgt ze gratis; 
't is een Bijbel - het Woord Gods -
en enige blaadjes van de "Wachttoren". 
Dat overkomt je niet dagelijks ..... . 
Gratis boeken aangeboden!? Met enig 
wantrouwen kijkt de bewoner deze zeld
zame aanbieder aan. 
"Getuige van Jehova??" De bezoeker 
knikt en met enige zalving vervolgt hij: 
"Het Woord Gods is zo waardevol voor 
iedere mens. Men moet daarin lezen 
en ...... " De Jehovaman wil verder gaan 
maar met 'n resoluut gebaar wijst de be
woner af: ,,Niet nodig. Wij geloven wat 
de Paus ons voorhoudt, dat is ons ge
noeg."...... De deur slaat dicht. 
Die is raak. 
Hoe moet onze houding zijn tegenover 
deze dwaalleraars, die vaak opdringerig 
hun "nieuw geloof" aanbieden. 
te. Wij wijzen geen vonnis over deze 
mensen, noch over hun geweten. Wij 

de deur. 
nemen slechts stelling tegen wat ze· zeg
gen en wat ze doen. 

.2e. We laten ons niet Jehovamensen niet 
in en houden geen ellenlange disputen, 
omdat het nutteloos is met dwepers ru
zie te zoeken. 
3e. Hun boekjes en tractaatjes wijzen 
we principiëel van de hand. Komen zij 
bij ons aan huis, dan wijzen we hun rus
tig de deur. Worden ze lastig dan bellen 
we onmiddellijk de politie op. 
4e. Kunnen we ons aan hen niet ont
trekken, dan stellen we zulke "Bijbel
vorsers" slechts deze éne vraag: Waar 
hebben jullie je Bijbel vandaan, waar
mee het Christendom al bijna tweedui-
zend jaar ontaard en bedorven is? ..... . 
En het antwoord zal uitblijven of een 
niets zeggende uitvlucht zijn. 
Want wij én zij danken de Bijbel aan 
de Katholieke Kerk. 
Het Kerkelijk Leergezag heeft de ver
schillende geschriften der Apostelen 
saamgevoegd en de zuiverheid van de 
tekst, de tekstgetrouwheid en volledig
heid van de inhoud van den beginne af 
met waakzame zorg behouden en be
schermd. 
5e. Ontziet de dwalenden, maar haat 
juist de dwaling als een gevaarlijke, zich 
indringende pest. 

VERPLAATST 

Het is niet christelijk deze mensen te 
bespotten. 
Hun fel fanatisme neemt er slechts door 
toe. 
Wijst hen resoluut af en geef hen geen 
kans. 

• • 

WEERPRAATJE 
Van onze weerkwidige medewerker. 

KLIMAATVERANDERINGEN 
IN DE LAATSTE HALVE EEUW. 

Zo af en toe krijgen wij, zowel in Ne
derlandse als in buitenlandse dagbladen 
en tijdschriften • artikeltjes over "Kli
maat-verandering" onder de ogen. Hoe
wel ook wij met cijfers al eens hebben 
aangetóond, dat vooral in de laatste 50 
jaren zowel de winters als de zomers 
warmer zijn dan in een lange hieraan 
voorafgaande periode, mag dit toch nog 
niet als een klimaatverandering worden 
gezien. Klimaatverandering in de zin van 
b.v. IJstijd naar Tropisch klimaat of om
gekeerd heeft plaats over een periode 
van vele duizenden jaren. Het is dus on
mogelijk om alleen door het feit dat de 
temperatuur de laatste tientallen jaren 
wat hoger ligt, van een algemene kli
maatverandering te spreken, al willen 
wij evenmin beweren dat hiervan geen 
sprake is. 

Wij willen in dit artikel niet met be
rekeningen komen aandragen, maar wel 
enkefe waargenomen verschijnselen weer
geven, waarover wij in de laatste tijd 
in buitenlandse geschriften lazen. 
Dat er vooral in de laatste 50 jaren op
vallende veranderingen zijn voorgeko
men en wel voornamelijk in het hoge 
Noorden - IJsland, Spitsbergen, Alas
ka enz. - blijkt uit enkele hier volgen
de bijzonderheden. 
In Scandinavië zijn de gletschers sedert 
1910 in volle aftocht, terwijl ze in Alas
ka op de vlucht zijn in een tempo van 
bijna 400 meter per jaar. Eveneens door 
het sterke teruktrekken van de gletschers 
is op IJsland land bloot komen te liggen, 
dat door de Middeleeuwse boeren nog 
werd bebouwd en nadien weer vele 
eeuwen onder het ijs heeft gelegen. 
In 40 jaren tijds is de dikte van het ijs 
in de poolzee met meer dan een derde 
afgenomen. In het begin van deze eeuw 
was het maar gedurende totaal drie 
maanden van het jaar mogelijk om steen• 
kolen te verschepen naar het eiland 
Spitsbergen in de Poolzee, voor het 
overige deel van het jaar lag rondom 
dit eiland dik drijfijs. Thans kan men 
gedurende 7 maanden van het jaar Spits
bergen per boot bereiken. Hieruit blijkt 
inderdaad een aanmerkelijke tempera
tuurstijging in deze gebieden. De kabel-

jauw is met het warmer wordende wa
ter zover noorderlijker gezwommen, dat 
zij thans het hoofdvoedsel van de 
Groenlanders vormt. Hierbij te weten 
dat kabeljauw in het begin van. deze 
eeuw zelfs in Zuid-West Groenland nqg
zo goed als onbekend was. ' • 1 

Ook tal van andere vissoorten verhuizen 
naar het Noorden. 
De verbouw van gerst op IJsland neemt 
nog steeds verder toe, terwijl in· Scan· 
dinavië een opvallend versnelde groei 
der bomen wordt opgemerkt. 
De Noord-Scandinavische en Noord
Russische havens, die vijftig jaren ge
leden maar enkele maanden open waren, 
zijn thans het grootste deel van het jaar, 
zonder gevaar voor dri.ifijs, te bereiken. 
Op onze breedte wordt van deze ge
ringe temperatuurstijging maar weinig 
gemerkt en wanneer het juist mocht zijn 
dat ons klimaat inderdaad in de richting 
van een "tropisch klimaat" gaat, dan zal 
onze generatie en zelfs die op de onze 
volgt, hiervan maar weinig merken, 
want, zoals in het begin van dit artikel 
reeds is vermeld, werkelijke klimaatsver
anderingen voltrekken zich over tijd- -
perken van vele honderden, ja zelfs dui
zenden jaren. Hun, die een warmer kli
maat prefereren, raden wi_j aan hierop 
niet te wachten, maar te emigreren naar 
een gebied waar de zon wat hoger aan 
de hemel staat. 

ANNA v. SON 
en 

JAC. MARIJNEN 
NOTARIS ,P.·MERTENS Modevakschool St. Liduina=ziekenhuis te Boxtel. 

geven U kennis van hun voor
genomen Huwe)ijk, waarvan 
de inzegening zal plaats heb
ben op 12. September a.s. om 
9 uur in de kerk van de H. 
Landstichting te Nijmegen, 
waarna een H. Mis ter hun
ner intentie zal worden opge
dragen. 
Boxtel, Augustus 1951. 

Gelegenheid tot feliciteren 
van 1-2 uur Rechterstraat 13. 

V oor de grote belangstel
ling bij ons huwe)ijk on

dervonden zeggen .wij bij deze 
hartelijk dank . 

L. v. GEFFEN
A. v. GEFFEN-PASTOOR

Boxtel, Jfaaphof 10. 

In goede staat zijnd laag da
niesrijwiel, sportmodel, te rui
len voor normaal damesrijwiel. 
Bevragen Molenstraat No. 19. 
Te koop: een toom N.L. big
gen. J. van Rosmalen, Kaste
ren, Liempde. 

Te pacht: perceel nagras, On
rooi. Bevragen J. Dieden, B 1, 
Esch. 
Verkrijgbaar: divel"$e peren 
15 tot 25 et. per ki!o. Appels 
(pluk) 20 à 30 et. per kilo; 
Appels (val) 5 et. per kilo; 
lnmaakpruimpjes 20 et. per 
kilo. J. van Dijk, Koppel 15 ..
Te koop: een toom beste big
gen bij C. v. d. Aker, Café 
,,De Ketting", Boxtel. 

Te koop: .zware N. L. biggen 
waaronder gemerkt voor stam
boek. Van Gestel, Oirschotse
weg 10. 

Te koop: een kalfvaars, t.b.c.
vrij, bij Com. · v. d. Meren
donk, Olland B 140. 

Soliede nieuwe en gebruikte 
meubelen. Cocos, 70 cm breed 
!3,- per meter; 50 cm breed
f 2,50 per meter. Meubelhuis
,,De Beurs", Markt 22.
Te koop: een toom beste big
gen bij J. Olieslagers, Hal 19 ..
H.H. Jagers. Voor patrijzen 
een hoge prijs indien zij in 
goede staat zijn. Koks, Mo
lenstraat 37, Boxtel. 

Wegens overcompleet aange
boden prima haardkachel 
f 75,-. Bevragen: Kruisstr. 1 

..
Mevr. v. Diepen, Deken Spie
ringsstraat 10, vraagt een hulp 
in de huishouding voor. dag 
en nacht. 
Voor' di�ect gevraagd een 
net R.K. Meisje, voor hele 
dagen. l-!otel Riche, Boxtel. 
Gelegenheid tot het pachten 
van 2 ha nagras, gelegen on
der Onrooi, ook geschikt om 
te weiden. Te bevragen bij 
Chr. J. v. d. Meijden, Tonge
ren 5, Boxtel. 

Gevraagd tegen 1 October 

R. K. Dienstbode 
voor dag en nacht, zelfstan, 
dig kunnende werken. 
Mevr. Wentholt,Verdijk 

Stationstraat 85. 

Mevr. M.B,M, Carpay-Kuypers 
LERARES M.O. 

heeft haar lessen in 
Nederlandse en Engelse 
Handelscorrespondentie 

en opleiding examens Eng. 
Conversatie en Hoofdcor, 
respondent weer hervat. 

In 't Anker 
6ebraden gehakt 32 et. 100 gr, 
Geraspte Kaas 22 et. 100 gr. 

C. de· Jong-v. Kempen
van Hornstraat 12 

te Boxel, 
zal aldaar voor de Fam. Lam
brechts, in café van de heer 
H. v. Rooy, Baroniestraat 75,
voor Toewijzing op Dinsd112
4 September 1951, nam. 5 uur:
Publiek Verkopen: 

Enige Koop: twee huizen met 
bergplaats, erf en tuin te Box-
tel, v. Merheimstraat 7 en 9 
kadaster sectie I nr. 1980 
groot 4.78' aren, te samen 
verhuurd voor f 6,50 p. week. 
Ingezet op f 5700, - . 

M. J, J, Font Frelde-,. Nlstelrooq
VAN Rechterstraat 20 
NAAR Deken de Wijsstr. 6 
De lessen vangen aan op 
Maandag 3 September. Op 
de middaglessen kunnen nog 
enige meisjes geplaatst worden. 

KEVELAER 

Mevrouw A. Mélotte-Athmer, Zenuwarts, 
houdt iedere eerste en derde Woensdag van de maand 
in het St. Liduina,ziekenhuis spreekuur van 9.15 tot 
10.15 uur, voor kinderpsychiatrie, psychiatrie en neuro, 
logie. HET BESTUUR. 

All• kleuren POND'• POEDER 
per doosje 65 cent 

BE R T  V AN D E N  BR AAK 
BARONIESTRAAT 73 TELEFOON 450 

Haren voor koper vanaf de z d 23 S t te dag der week volgend op on ag ep • a.■• VRIJDAG EN ZATERDAG
de betaling der koopsom. vertrekken autocars 
Lasten voor kQDer :vanaf 1 
October 1951. 

Betaling koopsom aiterlijk 4 
December 1951. 

ter bedevaart 

naar Kevelaer 
Notaris J, P. J, Y, d, Avort Prijs retour f 5,60 

TE OIRSCHOT 
zal op WOENSDAGEN 5 en 
12 September 1951 resp. bij 
inzet en toeslaa, telkens te 2 
uur n.m. in café van de Kin
deren van de Sande te Liemp
de ten verzoeke van Mevr. de 
Wed. A. Putmans-Kusters te 
Heeswijk, in één koop, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
twee woonhaizen - gemerkt 
A 27 en A 28 - met berg
plaatsen, erven en tuinen te 
Liempde, kacf. Liempde sectie 
B nmnmers 1395 en 1491, 
samen aroot 21.70 aren. 

Zie aitvoeriger publicaties. 

C. ESHUIS
Leenhoflaan 6 

BOXTEL 

ALLE VERZEKERINGEN 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v, Grinsven-v, Summeren 
MARKT15 
Medlscb Gedlpl. Voetverzorgster 

Ook aan huls te entbleden 

ICAAS 
van 

n.c.vas
STATIONSSTRAAT 44 •TEL.527 

Voor Koos en lh:S 

Kaarten en inlichtingen : 

Garage De Mol 
Boxtel Tel. 336 

onze extra weekreclame ! 
250 gram preskop f 0,50 
250 gr. tongenworst f 0,50 
1 kr zult • f 1,00 

500 gram gehakt 
500 gr. verse worst 

Profiteert van onze overige lage vleesprijzen. 

J. v. LIEVEN OOG EN
FELLENOORD 2 BOXTEL 

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

alleen deze week bij aankoop van: 

510827 

4 

8 

12 

repen, 
repen, 
repen,. 

1 reep gratis 
2s.1repen 
3 repen 

gratis 
gratis 

0 /J!i DE GRUY1ER

Spaar bij De Spar 
op alles wat U 

dagelijks nodig hebt 1 

Prima rinse 

APPELSTR-OOP 

VARlfTf 

p. beker 50 et.

met Spar-waarborgmerk 
en 10 ° / 0 voordeel!

per 100 gr. • 20 et. 
met 10 % voordeel 

GEV, ZOMERDRUPS 
per 100 gr. . 26 et. 
met 10 % voordeel 

Dit zijn drie van de honderd voordelen! 

DE SPAR 
. ZELFSTANDiGE KRUIDENIERS 

'Jfu is het tijd v�or alle benodigde

SCHOOLARTIKELEN 

Boekhandel Tl ELEN 
Stationstraat 

heeft de grootste sortering 

en zeer lage prijzen. 

Modevak• en Kunstnijverheidsschool 
Dames, er is weer gelegenheid U te bekwamen voor 
het naaivak. 

Opleiding Lingerie, Costumière, 
Coupeuse, Lerares, enz. 

Gezellige clublessen, 's,middags en 's,avonds. Aan mei,. 
den dagelijks. Aanvang nieuwe cursussen 10 Septem her. 

N. v. ROOIJ, Fellenoord 7

f 1,30 
f 1,40 

✓ _I _________ _ 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

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

�ATHOLIEK WEEKBLAD \IOOR BO-XTEL EN 

ALGEMEEN WELZIJN 
DE HARMONIE. 

IN DE SAMENLEVING. 

De veelheid der gezinnen die samen de 

hele mensheid vormen, komt niet van
zelf tot een goede samenleving. 
Ook goede wil, een eerste vereiste voor 
de harmoni'e onder de mensen, brengt 
ons geen maatschappij die in alle op
zichten naar behoren functionneert. 
Daarvoor is de moderne maatschappij te 
ingewikkeld geworden. 
Doordat de mensen elkaar nodig heb
ben in de samenleving zijn er steden en 
dorpen en landen ontstaan. In deze 

groeperingen zijn weer vele werkge
meenschappen ontstaan in fabrieken, 
werkplaatsen, zaken, kantoren, enz. Bij 
dit alles ontstaan honderden en duizen
den betrekkingen tussen de ene mens en 
de andere, tussen mensen en instellin
gen. En dwars door al deze vormen van 

samenwerking behoren alle mensen, 
sociaal gezien, nog tot verschillende 
standen die in al die betrekkingen tus
sen elkaar, verschillende posities bekle
den, met ieder zijn eigen ontwikkeling, 
eigen familieleven, eigen levenseisen en 

behoeften. 
Deze ontelbare verschillen en eindeloze 
verscheidenheid geven evenzovele aan
leidingen tot wrijving door de tegenstel
ling van werkefijke of vermeende rech
ten van ieder apart of van hele groepen 
en standen. Zo is het wel duidelijk dat 
toeval en zelfs- goede wil van allen, de 
harmonie in de samenleving niet verze
kert, welke harmonie ook in de hele 
samenleving toch de kern is van het 
welzijn. 
Wat hier wel nodig is, is een gezag dat 
de goede orde in grote lijnen aangeeft, 
de bevoegdheden en rechten omschrijft 
en handhaaft. Maar dit alles weer alleen 

in zover de mensen niet uit zichzelf tot 
een goede orde kunnen komen, anders 
vervallen we in de overdreven overheids
bemoeiing waartegen wij in vorige arti
kelen opkwamen. De overheid moet een 

geraamte scheppen waarin de samenle
ving moet verlopen en hierin de goede 
beginselen toepassen o.a. het versterken 
van de zelfwerkzaamheid van de mens 
zodat hij niet in een ·soort _gareel zijn 

hele leven van bovenaf geregeld vindt. 
Het geraamte aanwezig zijnde - het 
geraamte n.l. van de noodzakelijke wet
ten voor de hele samenleving en de 

noodzakelijke instellingen voor de uit
voering ervan - is voor het algemeen 
welzijn hetzelfde nodig_ ;ils voor het per
soonlijk welzijn: een redelijk bestaan
voor alle klassen en standen als nood
zakelijke voorwaarde, christelijke begin
selen als grondslag voor iedere orde, en 
hierop berustend: goeoe verhoudingen
tussen de standen en tussen alle groe
perin,gen in het werkende leven : de goe
de verhoudingen die de orde, door het 
gezag gevestigd, bezielen moet tot een 

prettig leefbare maatschappij en die van 
de hele samenleving een eenheid moeten 
maken. 
In het klein is dit het geval in het gezin, 
waar de eenheid op zijn sterkst is, in 
groter verband is dit het geval bijvoor
beeld in een werkgemeenschap van fa
briek, werkplaats, zaak of kantoor, waar 
de goede verhoudingen de eenheid moe
ten brengen in de hele onderneming 
waarin men toch, ieder in eigen functie, 
samenwerkt aan de taak die de onder
neming zich gesteld heeft; en zo zijn 

het ook de goede verhoudingen die de 

hele samenleving tot een eenheid moe
ten maken, de goede verhoudingen tus
sen klassen en standen en alle andere 
groeperingen. 
Het is volkomen onjuist de eenheid in 

de samenleving te willen bereiken door 
het standsverschil weg te werken. ,Een 
voorbeeld van totale mislukking van dit 
streven biedt ons het communistische 
Rusland, waar een leidersgroep ontstaan 
in, die in weelde, overdaad en fantasti
sche, rijkdom leeft als op dit ogenblik in 

geen enkel land der westerse beschavin.1t 
meer bestaat; waar qit jaar bijv. Stalin's 

dochter een huwelijksfeest kreeg van 
haar vader dat honderdduizenden heeft 
gekost, zo rijk als geen enkele vorst zich 
kan permitteren en dat in een land waar 
zogenaamd allen gelijk zouden zijn. 
Ook is het onjuist de eenheid in de 
samenleving te willen brengen door ge
lijkmaking der klassen, zodat allen on
geveer evenveel van hun verdiensten 
voor eigen gezin overhouden, want hier
door vervalt op de duur elke beloning 
voor extra veel of extra goed werk of 
voor de hogere beroepen en neemt men 

op de dm,1r iedere prikkel weg tot meer 
en betere arbeid en tot groter inspan
ning om vooruit te komen. 
Verschil van klas en stand is natuurlijk, 
en daarom noodzakelijk en de eenheid 
moet bereikt worden in de verwezenlij
king van een goede orde, waarin voor
eerst de noodzakelijke eis van een rede
lijk bestaan voor allen moet verwezen
lijkt zijn zodat geen enkele stand, ook 
niet de middenstand en de middengroe
pen, gezinnen heeft die beneden het be
staansminimum leven. En tegelijk zal er 
moeten gewerkt worden door allen, 
iedereen op zijn eiR,en plaats, aan goede 
verhoudingen in alle vormen .van samen
leven. 

Wat verstaan wij onder die goede ver
houdingen? 
Niet alleen en ook niet op de eerste 
plaats een prettige omgang met allen en 
dan verder maar een slaafse onderwor
penheid tegenover de toestanden zoals 
ze nu eenmaal zijn ; prettige omgang is 
ieker gewenst, en slaafse onderworpen
heid even zeker ongewenst. Maar op de 

eerste plaats verstaan we onder goede 
verhoudingen: goede opvattingen over 
en een goede houding ten opzichte van 

andere standen: waardering voor de 
hogere standen en meevoelen met de 
minderen. 
De hogere standen dragen over het al
gemeen de grootste lasten van de lei
ding en daarmee ook van de verant
woordelijkheid, en eveneens dra.gen zij 
over het algemeen de grootste finantiële 
risico's, die soms zelfs kunnen uitlopen 

op totale finantiële ondergang, wat met 
name voor de arbeidersstand niet gauw 
het geval zal zij11. De mindere standen 

daarentegen hebben meevoelen nodig in 

hun pogen om e_en, zo niet altijd finan
tieel, dan toch zeker sociaal, beter, 
meerwaardig, hoger bestaan te krijgen 

dat hen op moet heffen uit de totale 
ondergeschiktheid naar een vorm van 
meer zelfbewuste zelfstandigheid. 
Geen enkele stand is een vaste kaste 
waarin niemand bij kan komen of af kan 
geraken. Iedere stand is een vlottende 

groep en in een arbeidzaam gezin, van 

welke stand ook, zal altijd gestreefd 
worden naar opstijging in stand, een op
stijging dus naar hogere ontwikkeling, 
hogere beschaving, hoger peil van den
ken en leven. Dit beeld beantwoordt 
volkomen aan de wërkelijkheid: door 
ijver en vlijt stijgen voortdurend families 
in een of twee genera ties op tot een 

hogere stand, en van de andere kant 
zakken ook velen door gebrek aan ijver, 
door gebrek aan aanleg of capaciteit of 
door tegenslagen van het leven af naar 
een mi�dere stand of klas. Deze voort
durende beweging in het peil der fami
lies moet ons een grote waardering ge
ven voor alle groepen, daar de ontwik
kelingsgang van ieders eigen gezin en 

familie in de richting naar boven of naar 
beneden kan gaan en op slot van reke
ning verdient iedere stand een volle 
waardering vanwege zijn noodzakelijk
heid in de samenleving. 
Goede verhoudingen eisen ook een 

groot rechtvaardigheidsgevoel met er
kenning van ieders rechten en vervulling 
van eigen plichten, wat met zich mee
brengt de erkenning dat verschillende 
standen inderdaad verschillende behoef
ten en eisen hebben die voor iedereen 

openstaan, die een bepaalde stand weet 
te bereiken. Dit rechtvaardigheidsgevoel 
sluit vanzelfsprekend ook in dat men 
volmondig afkeurt wat afkeuring ver
dient, maar van de andere kant heeft 
men, in christelijke onderworpenheid, 
iedere onbillijke afgunst te vermijden die 
de grootste hinderpaal is voor de har
monie in de samenleving en daarom ook 
de grootste hinderpaal voor het alge
meen welzijn, T. 

Pater Leonardus Ass. 
12½ JAAR PRIESTER. 

De les van het evangelie van l.i. Zon
dag was niet gericht tot de eenvoudi
gen. Deze toch zijn bescheiden • genoeg 
om zich niet op de voorgrond te plaat
sen, doch zij zien, wellicht tot hun ont
steltenis, de heer des huizes komen met 
de boodschap: ,,Vriend, ga hogerop". 
Dit is ook van toepassing op de mens, 
die dagelijks midden onder ons onopval
lend met hart en ziel werkzaam is. 
Wij bedoelen Pater Leonard in 't Zandt, 
assistent in de St. P_etrusparochie. 
Vorige week was het 12½ jaar geleden 
dat Z. Eerw. priester werd gewijd. 
Het was ons niet bekend, en achteraf 
vernamen wii, dat de dag, waarop Pater 
Leonard geroepen werd tot bemiddelaar 
tussen God en de mensen, in stilte was 

herdacht in de kring van zijn con
fraters. 
Doch aangezien Pater Leonard een be
langrijk aandeel heeft in de zielzorg der 
St. Petrusparochie, zou het passend ge
weest zijn het 12½-jarig priesterschap 
van hem gememoreerd te hebben voor 
onze lezerskring. Te meer omdat Pater 
Leonard, een man in wie de eenvoud 
verpersoonlijkt is, zo algemeen geacht 
is onder de parochianen, dat hem op de 
gedenkwaardige dag het bewijs van die 
achting en waardering zeker op ondub
belzinnige wijze zou zijn geleverd. 
Dat wij door het achterwegs- blijven van 
publicatie hieraan niet hebben kunnen 
medewerken, spijt ons. 
Moge zijn priesterlijke activiteit geac
centueerd worden opgetekend in het 
boek der goede werken. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen, 

ZONDAQ 9 SEPTEMBER 

Dokter Margry 
Telefoon 212 

Plaatselijk Nieuws 
FEEST VAN DE H. NICOLAAS 
VAN TOLENTIJN. 
Maandag 10 Sept. a.s. zal, gelijk andere 
jaren, in de kapel van het Missiehuis St. 
Theresia het feest van de H. Nicolaas 
van Tolentijn plechtig worden gevierd. 
Om 7 uur de plechtig gezongen H. Mis. 
Voor de H. Mis zegening en uitreiking 
van de broodjes, die door de zegening 
van de H. Kerk en onder aanroeping 
van de H. Nicolaas een behoedmiddel 
kunnen ziin tegen ziekte zow_el voor de 
mensen als voor 't vee. 
Onder de H. Mis zal de Weleerw. Pater 
Leonardus in 't Zand de feestpredicatie 
houden. 

,,LEVEN IN DUISTERNIS". 
Wij maken er onze lezers nogmaals op 
attent, dat volgende week Woensdag in 

De Ark de film "Leven in duisternis" 
zal worden vertoond door het Blinden 
Instituut "St. Henricus" uit Grave. 

ONGEVAL MET KOKEND WATER. 
Vorige week liep onze plaatsgenoot C.
v. d. Weide - momenteel als kok in 

dienst bij de Koninklijke Nederlandse
Luchtmacht, ernstige brandwonden op
toen hij bij het springen van een deksel
een hoeveelheid kokend water over het
lichaam kreeg.
Alhoewel v. d. W. in vrij ernstige toe
stand naar het hospitaal moest worden
overgebracht, gaat hij thans zijn herstel
al weer tegemoet.

R.K. GILDENBONDSHARMONIE 
GAF AVONDCONCERT. 

Was het de R.K. Gildenbondshannonie 
op Vrijdag 31 Augustus - de verjaar
dag van H. K. H. Prinses Wilhelmina 
- wegens het slechte weer niet mogelijk
een kioskconcert te geven, Maandag
avond hadden Boxtel's inwoners in het 
mooie weer een tweede reden om naar 
de Markt te stromen. De eerste reden 
vonden velen alleen al in de naam van 

de concerterende harmonie, want de 
,,Gildenbonds" pleegt nu eenmaal goe
de muziek te brengen. 
Zo ook Maandagavond, toen onder lei
ding van directeur Jansen een aantrek
kelijk programma op uitstekende wijze 
werd uitgevoerd, tot intens genot van 

de vele muziekliefhebbe'rs die op de 
Markt rond de kiosk waren samenge
stroomd. 
"Boxtel Vooruit" onder wiens auspiciën 

ook dit concert plaats vond, had weer 
voor de nodige orde-maatregelen ge
zorgd, doch zal daarbij beslist ervaren 

hebben dat het publiek bij een goed 
concert ook uit zich zelf al de juiste 
houding weet aan te nemen. Dit neemt 
echter de noodzakelijkheid van de voor
zorgsmaatregelen niet weg, terwijl het 
bovendien een prettige gewoonte is, de 

uit te voeren nummers per microfoon 

aan te kondigen. 

BRABANTS TONEEL 
EN VROUWE FORTUNA. 

Brabants Toneel is door de succesvolle 
verkoop van de loten in staat gesteld de 
trekkingsdatum van de loterij "Wie is 
de gelukkige" aanmerkelijk te vervroe
gen. Was deze eerst bepaald op 29 Sep
tember, thans kon deze worden vastge
steld op Zaterdag 8 September. 
Morgenavond wordt eenieder, die in het 
bezit is van loten, dan ook om 8 uur 
verwacht in het St. Paulus Jeugdhuis, 
waar Vrouwe Fortuna de gelukkigen zal 
aanwijzen. 

TUINBOUWCURSUS. 

Bij voldoende deelname zal er de ko
mende winter een Tuinbouwcursus te 
Boxtel worden gegeven. Men kan zich 
als cursist opgeven bij de heren J. v. 
Heesch Nieuwstraat 128 en P. v. d. 
Sande, 'Molenstraat 14. 

EIERVERENIGING "ST. PETRUS". 
De leden worden er bij deze op attent 
gemaakt,dat er binnenkort gelegenheid 
zal worden gegeven om de kippen te 
laten selecteren. De kosten zijn 1 cent 
per kip, mits voor tijdige opgave wordt 
gezorgd, uiterlijk tot Woensdag 12 Sep
tember bij de Secretaris. 
Vanaf Maandag 10 Sept. bestaat er ge
legenheid om eieren te leveren van 8 tot 
1.2 uur v.m.

Arbeidsbureau Boxtel 
AANBOD: Metselaars, timmerlieden, 
opperlieden, stucadoors, schilders, bouw
kundig opzichter, bouwkundig tekenaar, 
kleermaker, metaaldraaier, mach. bank
werker, metaalfabriekarbeiders, wevers, 
chef-kok, vertegenwoordiger, leerling
reclametekenaar, chauffeurs, kantoor
krachten, pianostemmer. 
AANVRAGEN. Elke week verschijnt op 
het Arbeidsbureau een overzicht van 
vraag en aanbod over-geheel Nederland. 
Ook voor hogere functies zijn hierbij 
goede mogelijkheden aanwezig. Nadere 
inlichtingen worden op het Arbeidsbu
reau verstrekt. 

MASSALE DOORLICHTING. 
III. 

INENTING TEGEN TUBERCULOSE. 

Het woord "inenting" heeft sinds de 
onlangs gepropageerde inenting tegen 

pokken bij sommigen een wanklank g�
kregen. ,,Als ik het ge\_Veten h,�d, zou tk 
me niet hebben laten menten , zegt de 
een. Of kort en bondig zegt een ander_: 

Mij zullen ze niet meer hebben". 
Ër was al gewaarschuwd om niet over 

inenten" meer te praten, want door
lichten is niets, maar inenten maakt je 
ziek. 
Me dunkt dat niemand beter kan doen 

dan zich �redes te laten voorlichten. 
Wij willen dat dan ook bij deze nog 
eens extra doen. 
Ten eerste gaat het niet om de "inen
ting", maar om de "doorlichting." Bij de 
doorlichting wordt er een röntgenphoto 
gemaakt van de borstkas, hetgeen niet 
veel verschilt van het mak_en van een 

gewone photo. Na de doorlichting is er 
niets veranderd en keert iedereen pre
cies zoals hij vóór d� doorlichting was, 
naar huis terug. Juist vanwege de "mas
sale" doorlichting, waarbij iedereen, uur 
na uur van iedere dag, drie weken lang. 
voor het röntgenscherm komt, kan nie
mand zich verdacht maken als t.b.c.-

• lijder. De Photo krijgt een nummer, 
meer niet; van de uitslag komt niemand
iets te weten dan de huisarts.
Maar omdat niemand met zekerheid
weet of )1ij aan een lichte graad van 

tuberculose lijdt, daarom moet aan 

iedereen de doorlichting worden aange
raden. Niet alleen voor zich zelf, maar
ook voor zijn huisgenoten en zijn om
geving.
Waarom wordt er dan tegelijk mèt de
doorlichtini:( gevraagd (het is niet ver
plichtend!) om bovendien één prikje te
mogen geven in de huid van de boven
arm (links)? Is dit prikje dan geen inen
ting? Neen, dit eerste prikje is geen 

inenting. Het is te vergelijken met het
krasje in de huid van de onderarm, dat
aan alle schoolkinderen o.a. gegeven
wordt bij het onderzoek naar tubercu
lose. Dit prikje of krasje vertoont na
drie dagen een geringe roodheid, soms 

gebeurt er helemaal niets. Komt er een
roodheid dan bewijst dit de aanwezig
heid van tuberkelbacill�n ergens in het
lichaam gedurende het voorafgaande
leven. Wij weten reeds, dat ieder vol
wassene ooit in zijn leven toch met
t.b.c. besmet wordt; daarom is bij veruit

de meeste volwassenen een positieve 
huidreactie te verwachten. Dit wil dus 
zeggen, dat het prikje na drie dagen 

enige roodheid vertoont, maar zo wei
nig, dat niemand er last van heeft. 
Wie dus doorgelicht is en tegelijk het 
prikje heeft gehad, komt na drie dagen 

terug. Hij poort de uitslag van de photo 
en hij hoort bovendien de uitslag van 

het prikje; dit laatste heeft hij zelf al of 
niet waargenomen. 
Is de photo goed en het prikje iets ver
kleurd, dan is dit tezamen het bewijs, 
dat er geen longafwijking is en boven
dien er een weerstand bestaat tegen 
tuberculose. De onderzochte krijgt te 
horen, dat bij- hem alles in orde is. 
Daarmede is de zaak uit! 
Is de photo goed, maar is er geen ver
kleuring rondom het prik;e, dan wil dit 
zeggen, dat er geen longafwijking is, 
maar dat de weerstand tegen tubercu
lose zeer gerin_g_, althans onvoldoende is. 
Zo· iemand kan naar huis gaan met de 
wetenschap, dat hij nog nooit QP een 
enigszins duidelijke wijze met t.b.c. in 
aanraking is gekomen, maar dat hij wel 
zonder voldoende specifieke afweer is, 
indien hij ooit besmet zou worden. Zo
als gezegd, komt dit bij volwassenen 

niet veel voor. Wil zo iemand nu veilig 
gesteld worden, -beschermd, dan kan hij 
voorbehq_edend een tweede prikje krij
gen in de huid van de bovenarm (links) 
met het B.C.C. vaccin. Dit betekent, dat 
hij ingeënt wordt tegen tuberculose. 
Wat merkt hij daar nu van? Na 4-6 
weken komt er een klein puistje op de 
plaats van de tweede prik; na enige 
weken droogt het puistje in en er is een 
weerstand gelçomen tegen tubecculose, 
die ongeveer zes jaren duurt. Er komt 
dus geen koorts, geen algemeen ziek-zijn 
zoals wel het geval was bij de inenting 
tegen pokken (hoew_el ook niet bij 
iedereen). 
Maar wilt U nu toch a.u.b. begrijpen, 
dat zii, die wèl reageren op de inenting 
(zowel voor pokken, tuberculose als alle 
andere ziekten waartegen ingeënt wordt) 
zeer vatbaar blijken te zijn voor de be
treffende ziekte en zich gelukkig mogen 
prijzen tot heden vrij te zijn gebleven 
van besmetting. Men kan nu wel zeg
gen: ,,Ik laat mij nooit meer inenten", 
maar als er een besmetting volgt dan is 

het mis! Pokken-inenting moge last ver
oorzaken, maar het beschermt tegen de 
pokken en bij massale besmetting met 
pokken komen er honderden doden. 
T.b.c.-inentin,g geeft nooit ziekte, bijna

OMGEVING 

Burgerlijke Stand 
Van 28 AUGUSTUS tot en met 

3 SEPTEMBER 1951: 
GEBOREN: Geerdina M. H. J. dochter 
van G. v. d. Boer en J. R. v. d. Hoogen, 
Raaphof 14 - Louis J. W. zoon van J. 
P. van der Heijden en W. C. Salon,
Maastrichtsestràat 46 - Josef J. M.
zoon van J. M. Smit en W. A. Huij
berts, Fellenoord 3 - Hendrikus A. C.
zoon van A. H. van Geffen en A. C.
van Drunen, van Ri_jckevorstelstraat 37
- Franciscus W. G. J. zoon van J. de
Koning en A. A. G. van Meersbergen,
Ridder van Cuijkstraat 23 - Henricus
Fr. M. zoon van A. F. Fr. Witteveen en
C. J. W. M. Hendriks, Rechterstraat 22.

F�tima:kapel 
Verantwoording ill${ekomen giften: 
Vorig saldo f 587,41 
Wekelijks kwartje " 0,25 
Van 'n moeder uit Kalksheuvel 

ter ere van Maria 
N.N. dank aan Maria 
Om 'n kaars te ontsteken 

W ekeHjkse bijdrage van de 
buurt 

Offerbusje 

1,00 
2,50 
0,25 

15, 11 
1,84 

f 608,36 
Indien iemand bloemen wil geven ter 
ere van Maria, dan kan men die 's Za
terdags aan de kapel in de Prins Hen
drikstraat of bij Th. Vilé, Frans Stael
straat 8 bezorgen. Het comité stelt dat 
zeer op prijs. 

Geslaagd 
Op het te 's Hertogenbosch gèhouden 

ENSAID-examen slaagde Anny Huy
berts uit Lennisheuvel voor Coupeuse. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag en Donderdag van 10-12 uur 

LESSEN HUISHOUDSCHOOL. 
De lessen van de Huishoudschool Dui
nendaal zijn weer begonnen, doch moch
ten er nog deelneemsters zijn voor 
avondcursus naaien of koken, dan ge
lieven zij zich vóór a.s. Woensdag op 
te geven. 

R.K. BOERINNENBOND. 

A.s. Zondag 9 September na de Hoog
mis worden in het eierlokaal de meisjes 

verwacht die willen meewerken aan de
viering van Moederdag Óp 11 Oct. a.s.

nooit iets meer dan een puistje en 
hoogst zelden een abcesje; na de in
enting tegen tuberculose is men be
schermd. 
Hieruit volgt, dat volwassenen boven de 
50 jaar helemaal niet meer ingeënt be
hoeven te worden tegen tuberculose; dat 
kinderen vanaf de geboorte wel ingeënt 
behoren te worden. omdat zij immers in 
hun leven allemaal besmet worden ; dat 
de tussen-liggende leeftijden alleen in
geënt worden, als inderdaad de huid
reactie negatief is. Een klein aantal per
sonen komt bij de doorlichting voor ge
lijktijdige inenting tegen tuberculose in
aanmerking. 
Niemand behoeft de doorlichting te 
weigeren uit angst voor de inenting! 
Nu enkele cijfers uit de Scandinavische 
landen, die reeds enkele jaren bezig zijn 
aan deze methodische bestrijding der 
t.b.c. be stad Bergen in Noorwegen telt
12000 inwoners; tussen 1937 en 1940
werden 10000 personen ingeënt met
B.C.G. tegen tuberculose. Geen enkel
sterfgeval is tot heden bij deze 10000
ingeëinten voorgekomen, terwijl bij de
niet-ingeënten de sterfte 7.8 per 10000
bedroeg.
In de Zweedse stad Oerebro met fü.000
inwoners werden praktisch alle mensen 

met een negatieve reactie iqgeënt (van 
1942-1946 waren dat 8000 personen, 
waaronder ruim 4-000 pasgeborenen). 
Tot 1947 kwam in deze stad onder de 
ingeënte personen slechts één geval van 
tuberculose voor. Ook in Zwitserland en 
in de Verenigde Staten worden derge
lijke gunstige statistieken gepubliceerd. 
Men mag dan ook besluiten, dat de 
gunstige resultaten van de B.C.G.-inen
ting tegen t.b.c. wetenschappelijk bewe
zen zijn. 
Er is dan ook voorgesteld om aan dege
nen, die tot nu toe niet konden beslui
ten zich te laten doorlichten, toch een 
oproepingskaart toe te zenden. Onder 
hen zijn er velen, die reeds doorgelicht 
zijn, maar zich de tijd of datum niet 
meer herinnerden. Indien de laatste 
doorlichting meer dan een half jaar ge
leden .is, komt men voor het .massa-on
derzoek in aanmerkin_g. De mogelijk
heid bestaat, maar wij hopen natuurliik 
niet, dat er actieve gevallen van long
tuberculose ontdekt worden. Het kan 
zijn, dat zo'n geval zich in uw eigen om
geving voordoet. VermoedeHjk zult U 
dan wel de zekerheid willen hebben van 
tuberculose-vrij te zijn en zult U dan 
spijt hebben de gelegenheid niet benut 
te hebben. Daarom laat U mede door
lichten. U verliest niets en U helpt 
elkaar. D. 

• 
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Zaterdag 15 September 

Eerste Autopedraces 
• 

ID Brabant 
Ruim honderd jongens en meisjes 
aangemeld. - Reeds-, aanstaande 
Zaterdag afhalen van de start• 
nummers! - Maandag aanstaan
de laatste gelegenheid tot aanmel
ding. 

De rubriek "Terloops", in ons blad, ver
meldde vorige week, dat onze "Jas de 
Keistamper" met z'n grote klompen 
tegen de deuren van de Boxtelse huizen 
heeft gebonsd en geroepen "slaopers" ! 
Hij schijnt het werkelijk gedaan te heb
ben, want het aantal aanmeldingen voor 
de autopedraces groeide met het uur en 
is nu reeds tot over de honderd ge
stegen. 
"Boxtel Vooruit" heeft er dan ook geen 
gras over laten groeien en stelde de 
datum waarop de wedstrijden gehouden 
zullen worden vast op Zaterdag 15 Sep
tember, dat is dus morgen over een 
week. 
Zo zal het dan nog Boxtel zijn, dat voor 
het eerst in Brabant tot het organiseren 
van deze zeer zeker voor de jeugd( en 
ook voor de ouderen, wat toezien be
treft) aantrekkelijke wedstrijden, over
gaat. 
De Boxtelse jeugd kan zich gaan voor
bereiden, vanzelfsprekend na de school 
bezocht en het huiswerk gemaakt te 
hebben. 
Reeds eerstkomende Zaterdag, das 
daags na het verschijnen van dit blad 
kunnen zij die zich hebben aangemeld, 
de startnummers in ontvangst nemen. 
Dit moet geschieden dus eerstkomende 
Zaterdag en dan tussen drie en vier uur 
des namidda�s bij het Bureau van ons 
blad, Molenstraat 19. 
De kinderen worden verzocht rustig af 
te wachten tot hun naam \l.'.Ordt afgeroe
pen. Ze mogen het st;!rtnummer dade
lijk al op hun autoped aanbrengen, maar 
:zijn verplicht te zorgen, dat zij dit start-

Wie is Tel. 233? 

Zie advertentie in dit blad. 

Gevreesde luchtpiraten 
'n Slanke vonn, waarschuwende kleu
ren als zwart met geel, sterke kaken 
en een gïftisle angel, dat :zijn DE 
roverseigenschappen van de lucht
piraat onder de insecten: de wesp. 

Dit jaar bijzonder last�. 
Zo op het oog is de wesp maar een ver
achterlijk vliegertje, doch bij "nadere" 
kennismaking zult U de pijnlijke ge
waarwording krijgen te doen te hebben 
met een piraat van de meest te vrezen 
soort. En met hetzelfde gemak, waar
mee de wesp U een steek met alle nare 
gevolgen van dien bezorgt, doodt deze 
rover ook in zijn snelste vlucht een 
vlieg of een mug, een rups of een 

__ worip. al .naargelalls:l het menu dit voor
schrijft. Maar behalve -vleeseter is de 
wesp ook een groot snoeper, die het 
:zoete sap van rijp geworden fruit niet 
versmaadt. En als ze - zoals dit jaar -
in een massale hoeveelheid voorkomen, 
dan kunnen ze, samenspannend, veel 
schade veroorzaken bij de fruitteelt. Zo 
hoorden we toevallig deze week via de 
radio nog de waarschuwing voor drui
venkwekers om alle wespennesten op te 
sporen en zou gauw mogelijk_ te vernie
tigen. 
Het opsporen van deze nesten is echter 
geen sinecure, want de wespen hebben 
die dikwijls biizonder listig verborgen. 
Ze hangen m�estal in bomen en heggen 
of aan de zolderingen van allerlei on
dergrondse ruimten. Men vindt ze ook 
wel in holle bomen of nestkastjes. Ze 
hebben de vorm van een kool en be
staan uit "papier". Dit is niet zo won
derlijk als het klinkt, want zowel het 
omhulsel als de verdiepingsgewijze ge
bouwde raten :zijn vervaardigd van ver
weerd hout, dat de wespen met hun 

sterke kaken fijn kauwen en met speek
sel vermengen, zodat het, aaneengelijmd, 
een grove papiersoort wordt, die de 
warmte goed vasthoudt. In deze kunstig 
gebouwde "huizen" wonen dan de wes
penstaten, bestaande uit mannetjes," wijf
jes (koninginnetjes) en werkstertjes. 
Deze werkstertjes zijn de wespen, dié de 
nest niet alleen gebouwd hebben, maar 
ook blijven verzorgen. Zij zorgen daar
bij tevens voor de voeding van de lar
ven. Deze voeding bestaat uit fijn ge
kauwde insecten, die in de vlucht ge
vangen worden. Wie ooit het geluk 
heeft gehad zo'n insectenjacht te heb
ben kunnen volgen, zal gezien hebben 
hoe de wesp, b.v. van een vlieg eerst de 
vleugels afbijt en daarna ook nog de 
kop. D.e rest wordt fijngekauwd en als 
voedsel meegevoerd naar de larven. 
Voor de bestuiving zijn de wes_pen prac
tisch van geen nut. Daarvoor zijn zij 
niet genoeg behaard en hebben ze ook 
een te korte tong. Niettemin produce
ren zij wel honing; deze is echter voor 
consumptie ongeschikt en wordt daarom 
wel "wilde honing" genoemd. 
De wespen is geen langdurig leven be
schoren. Evenals de hommels leven zij 
niet langer dan 'n jaar en men ziet hen 
dan ook slechts één zomer vliegen. 
In deze korte tijd kunnen zij hun rovers
lust echter ten volle botvieren, want de 
wesp heeft het voorcleel bij een steek 
niet zoals de bij ten dode te zijn opge
schreven. Een wesp kan haar angel 
meerdere malen gebruiken en steeds met 
dezelfde kracht. 
Het is een feit, dat de steek van de 
,,vespa vulgaris", dat is de "gewone" 
wesp (er zijn ook nog bladwespen, 
sluipwespen, graafw,espen, enz), bijzon
der pijnlijk is. En zo gauw een hele 
zwerm ten aanval .trekt, wordt het zelfs 
penibel. 
I:Iet gebeurde in onze provincie n.l. dit 
jaar nog; dat een paard door een wes
penstaat werd aangevallen en gedood ... 
Was het ten onrechte, dat wij spraken 
van gevreesde luchtpiraten? 

nummer de daarop volgen'1e Zaterdag, 
15 September dus, weer in niet te veel 
geschonden staat bij de wedstrijden 
mede brengen. 
Zo zal Boxtels bevolking vanaf Zater
dag vier uur aanstaande al de renners 
door Boxtels straten zien rijden. 
Zoals in Assen de bevolking tijdens de 
trainingsdagen het startnummer van een 
Groffrey Duke, van een Nello Pagani 
en van een Piet Knijnenburg al aanwijst 
en de uitroep plaatst "wat een "zit" 
heeft àie kerel", zo :zal de Boxtelse 
jeugd spoedig de startnummers van haar 
favorieten aanwijzen met de uitroep 
,,kek is wa Pietje (of Nelleke of Sjakie) 
machtig mee z'n bintje 'slao". 
Veel Boxtelse kinderen, die toch nog 
wat geslapen hebben, zullen daardoor 
klaar wakker worden en zich ook nog 
willen aanmelden. 
"Boxtel Vooruit" is lankmoedig en stelt 
daarom voor deze kinderen nog een
maal de gelegenheid tot aanmelding 
open! 
Zaterdagmiddag na het uitreiken van de 
startnummers aan de reeds aangemelde 
kinderen kan dit geschieden (maar dan 
onmiddellijk na vier uur), doch ook op 
Maandag, 10 September eerstkomende, 
tussen vijf en zes uur namiddag. even
eens bij ons Bureau. Dan is het ook de
finitief afgelopen. Gebruikt dus deze 
laatste gelegenheid. 
Tenslotte nog: in ons blad van volgende 
week kunnen de ouders en de kinderen 
de laatste wedstrijdmededelingen lezen. 
De kinderen zullen ook reeds bij het uit
reiken van de startnummers de nodige 
instructies krijgen, doch deze moge 
reeds goed doordringen: als je gaat 
trainen, doe het voorzichtig en begeef 
je niet op de rijweg. Bezorgt andere 
mensen geen overlast. 

Onder de toren van Babel 
Of Bureaucratius een draak is met één 
of zeven koppen, daarover zullen de me
ningen wel uiteenlopen naar evenredig
heid men er mee te maken krijgt. Zeker 
is het, naar het oordeel van werkloze 
bouwvakarbeiders, minstens een ver
domde hardkop. 
De blik richtende op de stilliggende wo
ningbouw in Kalksheuvel, dan geven wij 
de gedupeerde arbeiders schoon gelijk. 
En lezende de verwijten, die dezer da
gen voor de rechtbank te Zutphen over 
en weer zijn ten beste gegeven, dan zou
den we haast durven aannemen dat bu
reaucratius niet één, maar wel zeven 
harde koppen heeft. 
De Officier van Justitie verweet het ge
meentebestuur ·van Apeldoorn, dat het 
er zelf als de kippen · bij is om het 
(bouw)werk stil te leggen als een 
schuurtje gebouwd wordt vóórdat "de 
papieren" in orde zijn. 
Het gemeentebestuur - uit voren
staand verwijt af te leiden niet vreemd 
aan Bureaucratiu_s - was zonder de be
faamde Rijkspapieren af te wachten be
gonnen aan de bouw van een school; 
ook had dat?;elfde bureaucratische ge
meentebestuur vorig jaar nog "zonder 
papieren" een theehuis opgetrokken. 
Het gemeentebestuur van Apeldoorn 
echter treft geen blaam, zo meende de 
advocaat, want het wachtte "op het 
stempeltje van de minister, maar het 
stempeltje kwam niet"! 
Daar lag Bureaucratius met z'n zeven 
harde koppen natuurlijk op te sabbelen, 
precies zoals hij dat deed bij de bouw 
van een schuurtje, en zoals hij dat even
eens doet bij de openliggende funda
menten van de woningbouw in Kalks
heuvel. 
Het Apeldoornse geval is vermakelijk 
omdat het drakerige van Bureaucratius 
zo mooi getypeerd werd, minder ver
makelijk is het echter voor de arbeiders, 
die de troffel in de kalkbak moeten laten 
liggen, zolang dje foeilelijke draak op 
,,het stempeltje blijft sabbelen". 

SPORT-NIEUWS 
,,BOXTEL" - O.D.C. t - t. 
Hoogvliegers voor de ·a.s. oompetitle? 
"Boxtel" en O.D.C. hebben j.l. Zondag 
voor een enorme schare voetballiefheb
bers de zo lang en vurig verbeide derby 
gespeeld, en wel wet een pittige rivali
teit en - als tegenwicht - een prettige 
3portiviteit. 
Geen van beide ploegen heeft Zondag 
echter getast tot op de bodem van haar 
voetbal-arsenaal, want al heeft men zich 
voor honderd procent of meer gegeven, 
het enthousiasme liet geen moment 
plaats open voor technisch voetbal. 
Daarvan is het publiek werkelijk ander
half uur lang verstoken gebleven; geluk
kig werd dit gemis in ruime mate ver
goed door een derby-spanning, die geen 
ogenblik verbroken werd. De doelpun
ten, die na de rust kort achtereen ge
scoord werden, konden deze spanning 
alleen maar opvoeren, niet verzwakken. 
Daarvoor werd er zowel door de rood
witters als door de tricolores te hard en 
te gelijkwaardig gestreden. Daarvoor 
golfde het spel te snel heen en weer, 
waren de kansen te eerlijk verdeeld en 
werden deze last hut not least, als ware 
het opzet, ook door beide ploegen te 
schromelijk verwaarloosd. 
Neen, de voetbalgoden hadden met 
geen andere uitslag beter kunnen be-. 
schikken over het lot van de _pl_aatselijke 
voetbalrivalen, die na deze onbesliste 
krachtmeting bovendien nog gelijkwaar
dig van start kunnen gaan in de nieuwe 
competitie. Of zij daarin hoogvliegers 
zullen worden? Als zij aan de vechtlust, 
die Zondag j.l. v_!!rtoond werd, de tech
nische en tactische kwaliteiten uit vorige 
wedstrijden :zufüm weten te paren, dan· 
is er redelijke kans, dat zij zich inder
daad als zodanig zullen weten te ont-

poppen. De tijd zal dat echter moeten 
leren ..... . 

Spelflltsen. 
Het waren twee uiterst "geladen" ploe
gen, die scheidsrechter v. Kasteren Zon
dag in het tjokvolle St. Paulus-Sport
park in het veld riep. ,,Boxtel" schroom
de niet dit fanatisme onmiddellijk te 
laten blijken en ging O.D.C. dan ook 
al dadelijk enthousiast te lijf. De rood
wit-blauwen trachtten eerst nog hun 
tegenstanders met "berekend" voetbal 
te schaken, doch toen dat niet lukte, 
vertoonde het spel bij beide ploegen 
spoedig hetzelfde beeld : geestdrift, zo
wel bij het stugge verdedigen _als het 
veelal maatloze attaqueren. 
Het was v.d. Plas van "Bo:xtel'.', die het 
eerst op de roos mikte, doch het resul
taat was ;iJ niet veel beter, dan wat v. d. 
Boogaard aan de overzijde bij een zelfde 
poging kon noteren; de schoten troffen 
geen doel. Gevaarlijker werd het toen 
O.D.C.'s vervanger van Schalks, J.
Voets, op een gegeven moment zijn 
tegenstander de bal wist te ontfutselen 
om daarna een afi;(emeten voorzet te 
geven. Het schot, dat volgde, ging ech
ter rakelings lang. In antwoord op deze 
charges legde "Boxtel" de O.D.C.-ver
dedigers het vuur een ogenblik zeer na 
aan de schenen, maar verder dan enkele 
doelworsteli�en kwam men niet. Een 
vol kwartier verbruikten de beide voor
hoedes daarna om nieuwe openingen te 
zoeken. Het resultaat was pover: Van 
de Boxtelse rechtervleugel zeilde enkel 
een bal op de deklat en met de overige 
schoten wist keeper Snijders best raad. 
O.D.C. :zaaide - oo)j: zonder succes -
wat meer verwarring met een corner,
waarbij W. v. d. Meyden de bal uit het
doel moest koppen om erger te voor
komen. Verschillende malen werd het
leer hierop nog ingeschoten, maar toen
bij "Boxtel" alle attentieseinen gehesen
waren en ook de binnenspelers te hulp
snelden, maakte doe.lman v. d. Heijden
een einde aan de benauwenissen. Hard
werd er toen nog gewerkt om de rust
niet met een dubbel blanke stand in te
laten gaan, doch het baatte niet, want
de verdedigers namen hun belagers reso
tuut alle wind uit de zeilen.
Nadat de spelers weer wat op adem wa
ren gekomen en het publiek onder de 
rust gelegenheid had gehad om de ge
dane voorspellingen nog eens te herzien, 
ontrolde zich de tweede helft van deze 
spannende ont!Jloeting. Bijna ging men 
denken, dat O.D.C. als- eerste een wig 
in de vijandelijke verdediging- zou drij
ven, maar linksbuiten Traa wikte bij een 
geheide kans juist iets te lang, zodat 
Timmermans kon redden. Ziende, dat 
het zwaartepunt in de aanval moest blij
ven liggen, verzette Boxtel daarop de 
bakens om O.D.C. aan de tand te voe
len. Toen v. d. Plas in een solo-ren op 
kundige en faire wijze gestuit werd, 
moest "Boxtel" hem laten vervangen 
door Rooyakkers, wat vooralsnog geen 
terugslag gaf, want uit een corner van 
rechts wist Pastoor de bal naar :zijn 
rechtsbinnen v. d. Weyden te dirigeren, 
die de bal daarop met een goede kop
stoot achter Snijders wist te plaatsen. 
Aangemoedigd door dit succes knoop
ten de roodwitters nog een kort maar 
hevig offensief aan het doelpunt vast. 
Wie echter al dacht, dat O.D.C. hier 
niet van terug zou hebben, vergiste zich 

danig, want 7 minuten later - een half 
uur voor het einde - slaagde J. Voets 
er in, dank zij een grove dekkingsfout, 
uit een scrimmage • een vrije bal op te 
brengen, en met ·een droog schot de 
partijen weer op · ge)ij]<e voet te bren
gen 1-1. 
In de periode, die hierop volgde, spra
ken de twee-en-twintig nog wel al hun 
reserve-krachten aan, doch de technische 
en tactische kwaliteiten bleven practisch 
onaangeroerd. Zouden zij er in ge
slaagd zijn ook déze in de strijd te wer
pen, gewis zou het dan niet bij deze 
1-1 stand gebleven zijn. Nu bleef het
na vele wederzijdse schermutselingen
wel bij een gelijk spel, waarmee de ver
houding goed was weergegeven en
waarmee de roodwit-blauwen bovendien
beslag legden op de prijs van het neder
lagentournooi der KS.V. ,,Boxtel", in
welk kader deze wedstrijd werd ge
speeld.

Wie is Tel. 233? 
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K.S.V . .,BOXTEL". 
Voor "Boxtel" begint het competitierad 
a.s. Zondag in Oisterwijk te draaien.
Daar zal men Taxandria gereed vinden
om haar gasten een warme ontvangst te
bereiden. ,,Boxtel" zal er goed aan doen
voor deze ontmoeting de resultaten van
vriendschappelijke wedstrijden in het
vergeetboek te plaatsen en :zich volledig
te geven: de eerste klap is in dit geval
zeker méér waard dan een daalder!
De supportersvereniging wijst er nog op, 
dat voor het maken van de reis naar 
Oisterwijk geen bussen zijn gehuurd, zo
dat Boxtel's aanhangers per fiets of trein 
zullen moeten gaan. 
Het tweede elftal van "Boxtel" gaat 
zich Zondag tegen "Nemelaer" uit Haa
ren inspelen voor de komende competi
tie. Het derde elftal speelt eveneens een 
oefenwedstrijd tegen een team van Ne
melaer. De vermoedelijke aanvangstijd 
van deze thuiswedstrijden is 12 en 2 uur. 

K.S.V. O.D.C. 
Programma voor a.s. Zondag: 

O.D.C.-O.].C. 2.30 uur 
S.E.T. 2-O.D.C. 2 2.30 uur 

a.s. Zondag valt het startscl:iot voor de
nieuwe competitie.
Het is al weer enkele .jaren geleden dat
O.D.C. van O.].C. won. Het laatste sei
zoen ,g_i_ng de eerste wedstrijd b.v. ook
tegen O.].C. en toen werd het een 2-1
nederlaag. Laten de O.D.C.-ers met
deze traditie breken en beseffen dat de
eerste klap een daalder waard is.
Het tweede elftal start in een voor haar
geheel nieuwe omgeving, met een wed
strijd tegen S.E.T. 2 in Tilburg.
Belan1,?rijk. 
Zij die de Interland wedstrijd Neder
land-Finland, te spelen op Zaterdag 27 
October in het Feijenoord Stadion te 
Rotterdam willen bezoeken, kunnen 
:zich voor plaatsbewijzen opgeven tot 
Maandagavond bij de secretaris: Ridder 
v. Cuykstraat 6.
UITSLAG HENGEL WEDSTRIJD. 
Gedachtig het spreekwoord "wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst" organi
seerde de Visclub "Ons Genoegen" een 
hengelwedstrijd voor de jeugd, die hier-

Spionnage ... .. zo oud als de wereld 
De recente "verdwijningen" van atoomgeleerden en diplomaten, alsmede 
de hoogverraadprocessen in het buitenland, hebben opnieuw de aandacht 
gevestigd op de machinaties van de machten achter de schermen, die -
gehuld In het duister der gehelmzimûgheid - strijden om in het bezit van 
staats- en militaire geheimen te komen. We kunnen met het nemen van 
voorbeelden echter ook korter bij huis blijven, want dezer daaen lazen 
we nog van de arrestatie van een tweetal Hagenaars, die defensies;reheimen 
aan een buitenlandse mogendheid probeerden te verkopen . . . .  
Spionnage is zo oud als d e  wereld. Reeds de oudstè geschiedeinis spreekt 
ons van spionnage. De daden van die spionnen zijn soms roemrijk :-en 
heldhaftig, soms walgelijk en verachtelijk. Niet alle spionnen kan men 
scheren over één kam. In de loop van de komende weken willen wij in 
een serie artflcelen enkele van de meest sensationele spionnage-zaken 
uit het verleden belichten. 

GEEN MENSEN VAN TWAALF 
IN EEN DOZIJN. 

In de Engelse film "The Informer" die 
speelt tijdens de troebelen in .. Ierland, 
komt de aanbreng-er bij de commande
rende Britse officier zijn verradersloon 
halen. De Engelsman telt de bankbiljet
ten uit, legt ze op tafel en schuift ze 
hem met zijn rotting toe...... een ge
baar dat duidelijk tekent de verachting 
van de krijgsman voor de spion. 
Toch, zoals er spionnen zijn die de 
levens van honderdduizenden op hun ge
weten hebben, zijn er anderen die de 
levens van tallozen hebben gered. 
De motieven, die leiden tot dit duistere 
beroep, verschillen evenzeer als de per
soonlijkheid. Men vindt onder de spion
nen obscure ëlementen, beroepsavontu
riers, psychopaten, misdadigers, prosti
tuées, de kleine aanbrengers als kell
ners, portiers en concierges, de ambte
naren en officieren die, hetzij terwille 
van vuil gewin, hetzij omdat ze door 
chantage werden gedwongen, htm vader
land verraden. 
Maar daartegenover staan velen die 
handelden uit pure vaderlandsliefde, mi
litairen en_ burgers die de zwaarste be
proevingen dapper doorstonden aan het 
geheime front. Mensen die wisten dat 
geen gezant of consul te hunnen bate 
zou interveniëren, dat hun eigen rege
ring hen zou moeten verloochenen, wan
neer hun ,verkzaamheden werden ont
dekt. De beste voorbeelden daarvan 
vormden wel de illegaal strijdende Ne
derlanders" die bijzonderheden over 
vi:rsterkingen en troepenverplaatsingen 
doorseinden naar Engeland. 
Maar ·de mensen die zich. om welke 
redenen dan· ook, geven aan dit werk, 
zijn geen mensen van twaalf in het do
zijn en de geschiedenis van sommigen 
der meest-promineoten is _ dan ook wel 
waard aan de vergetelheid te worden 
ontrukt. 

SPIONNAGE IS BIJNA ZO OUD 
ALS DE WERELD. 

In het allereerste geschiedboek van het 
Oude Testament hebben de broeders 
van Jozef het al kwaad te verantwoor
den, wanneer :ze worden beschuldigd van 
spionnage aan de grens. Mozes, die het 
volk Israël door de woestijn leidde naar 
Palestina, gebruikte "verspieders" om 
dit "land van melk en honing vloeiende" 
te verkennen en bekend is het verhaal 
van het tweetal dat terugkeerde met een 
enorme druiventros hangend aan een 
draagstuk tussen hen heiden. 
Heel de geschiedenis door stuit men op 
de daden van spionnen en geheime agen
ten. Vooral de autoritaire vorsten ge
bruikten· :zulke lieden niet alleen om te 
weten wat er in andere rijken gebeurde, 
maar ook om hun eigen ministers en 
generaals en zo mogelijk de hele bevol
king te bespionneren. Een érg voorzich
tige zorgde dan ook nog voor een spion
nenleger, dat toezicht hielp op de spion
nen .. _ Daarbij hadden de meeste groot
waardigheidsbekleders nog een privé
inlichtingendienst, zoals de gunsteling 
van de Franse Koning, Madame de 
Pompadour. 
Napoleon voerde de efficiëncy van zijn 
geheime dienst zo hoog mogelijk op. 
Eerst stond ze onder leiding van Fou
ché, de voormalige priester, die tijdens 
de Revolutie één der felste terroristen 
was. Maar Fouché viel in ongenade toen 
hij op eigen houtje, met de befaamde
speculant • Ouvrard, met Engeland ging
onderhandelen en werd vervangen door 
Savary. 
Savarv deed het zo mogelijk nog beter 
dan Fouché, maar tijdens zijn bewind 
bleek hoe zelfs de best-ingelichte gehei
me dienst kan falen. 'n Lichtelijk getikte 
generaal die in een particu.liere inrichting 
verbleef, wist er uit te komen, :zag kans 
het bevel over Parijs over te nemen en 
zelfs de grote Savary achter de tralies 
te zetten. Enkele uren was deze maniak 

* Geduld is een schone deugd, vooral
als de beoefening ervan bij tijd en wiile

- door een goed resultaat beloond wordt.
Zie maar eens naar de Nieuwstraat, 
waar de zo vaak gehekelde, schots en 

_ scheef staande bedrijfsomheining plaats 
heeft gemaakt voor een keurige schut
ting; waarlijk geen klaagmuur! * De 
jeugd heeft er intussen al de eerste 
poppetjes op geschilderd. Om deze ont
sierende manie tegen te gaan, een be
roep op de omwonenden om hun kin
deren van dergelijke kladderijen af te 
houden. Dit gelde tevens voor de andere 
"openbare schildergelegenl:ieden" in 
onze plaats!. . ... .  * Een andere vinger
wijzing is voor de jeugd, die nogal eens 
vaak en gemakk�lijk aan de gestelde 
leeftijdsgrenzen voor bioscoopbezoek 
voorbij gaat. Daar nauwgezette controle 
dikwijls moeilijk is en het met waar
schuwen onzerzijds de Moriaan gewas
sen is, ook hier weer een beroep op de 
ouders om hun kroost de nodige beper
kingen op te leggen. * ,,C'est Ie ton, 
qui fait la musique !" En daarom heeft 
Boxtel de toeter-van-papier afgezworen 
en voor het nieuwe winterseizoen alvast 
heil gezocht bij de Volksmu:ziekschool, 
die klaar staat om de jeugd een goede 
muzikale vorming te geven. Werkt U 
mee? * De Jehova-getuigen getuigen 
niet op te houden met getuigen. Maar 
wanneer :zij hun wachttoren beklimmen, 
doet U het beste Uw ivoren toren te be
klimmen en hun getuigenissen te laten 
voor wat ze :zijn. Daar is dan geen 
woord Frans bij ! * Een prettiger ver
schijnsel vormen de houten huisjes, die 
als veelkleurige paddestoelen uit de 
Boxtelse grond oprijzen en er zowaar 
nog goed op gedijen ook. Wij kunnen 't 
als aanvulling van vele lege plekken 
niet lelijk vinden; als er voor een mooie 
beplanting gezorgd wordt, vinden wij 
het zelfs mooi. Er is bovendien telkens 
'n woningzoekende minder ... * De oude 
wijsheid zegt echter "men can het so 
constigh niet en maecken, of d'een salt
prijsen, d'ander laecken". En daarom 
hebben wij dan ook al enige tijd de 
hoop opgegeven, dat men in dergelijke 
woningtypen een (voorlopige) uitkomst 
voor de nog immer stijgende woning
nood zou vinden. We hebben ons maar 
neergelegd bij de huidige "welstands
grenzen"; een vreemd woord in een 
vreemde tijd, vindt U niet? 

in 'ns kon demonstreren welke schone 
belofte voor de toekomst van hen te 
verwachten is. 
J.l. Zaterdag werd de snoek, brasem,
bliek, voorn, en wie weet welke typen
van vis al meer, in het Leissens Ven
hevig belaagd door een jonge generatie
van vissers. Maar dan 52 voorns vielen
als slachtoffer van de jeugdige hengel
sport enthousiasten.
Harrie van Aggel .won de eerste prijs
met 8 stuks, bij loting met Tini Mathijs
sen, die eveneens 8 exemplaren aan de
haak sloeg en Adriaantje v. d. Plas, die
niet onderdoende in de kunst van àan
de haak slaan, ook 8 gevinde slacht
offers uit hun vredig :zilte element trok.
De overige 17 deelnemers, waarvan de
jongste 6 jaar telde, zagen allen . hun
sportijver beloond met een prijs, hetzij
een stuk kwatta dan wel een hengel
snoer.

heerser over Parijs. Napoleon, ver in 
Rusland, brieste toen hij gewaar werd 
hoe wankel in werkelijkheid zijn gezag 
was en zette Savary af. Ook Napo
leons potdichte spionnage-systeem ver-
mocht zijn dictatuur niet te redden ..... . 

,,GEHEIME" OORLOG. 
De militaire attaché's, aan de buiten
landse ambassades verbonden, hebben 
zich meestal ijverig met spionnage bezig 
gehouden. Tijdens het beruchte Drey
fus-proces bleek dat de Duitse attaché 
Von Schwarzkoppen in verbinding 
stond met de verrader Esterhazy. Voor
al de Russische attaché's sloofden :zich 
uit en deden dat dikwijls zo onhandig; 
dat ze in de gaten liepen. Meestal kre
gen ze dan een wenk dat hun verblijf 
niet langer op prijs werd gesteld en de 
oude Keizer Franz Josef negeerde eens 
tijdens een receptie de Russische attaché 
zo duidelijk, dat deze heer direct de 
consequentie tt:ok en naar huis ging- om 
zijn koffers te pakken. 
Tijdens Wereldoorlog I waren de neu
trale landen: Zwitserland, Spanje, Ne
derland en de Scandinavische. landen, 
ware broeinesten van spionnage. Ook in 
ons land werd dit duistere spel gespeeld 
en verscheidene avontuurlijke en niet al 
te conscientieuze Nederlanders pro-· 
beerden er een extraatje mee te verdie
nen. Soms kwam het tot geheimzinnige 
vuurgevechten aan de grens, waar -de
Duitsers een prik1'eldraadversperring
onder-stroom hadden opgericht en waar 
gewapende handlangers klaar stonden 
om de spion er veilig doorheen te hel-
pen en de- Duitse grenswacht op een 
afstand te houden. • 
Grote opschudding bracht in die tijd het 
proces-Edith Cavell teg_en de Engelse 
verpleegster die Belgische krijgsgevan
genen had helpen ontvluchten. De Duit
sers wilden "een voorbeeld stellen", 
maar ze 1-!ebben er hun eigen zaak veel 
kwaad- mee gedaan en de Geallieerden 
prachtig propaganda-materiaal verschaft. 
In Wereldoorlog II werd de geheime 
oorlog met grote felheid gevoerd. Voor 
ons begon het al toen . mannen in Ne
derlandse uniformen probeerden de 
Duitsers te helpen bij het forceren van 
de bruggen. In die tijd leidde de later 
vermoorde admiraal Canaris de Duitse 
geheime dienst, speelde Schreieder zijn 
"Engeland-spiet'', werden geheime 
agenten "gedropt',', ·k,wamen door de 
radio geheimzinnige :boodschappen die 
wezen op grote activiteit. 
Naast de, oorlog met de wapens is 
steeds ge geheirµe oorlog gevoerd. VeJe 
wapenfeiten van dit duistere leger :zijn 
mettertijd bekend geworden. 
Hierover metterti_jd meer. 
(Nadruk verboden). Lk. 



Denksport 
HORIZONTAAL: 1. naaigerei; 5. plaats in Z.-Holland; 9. groot 
zoogdier; 11 proper; 13. jaartelling; 14. woonschip; 16. en dergelijke; 
17. kameraad; 19. water in N. Brabant; 20. vijandschap; 22. opera van
Verdi; 24 vlaktemaat; 26. soort gravure; 27. plaats in Gelderland; 29. 
knaagdier; 30. vogel; 32. rekening; 35. struisachtige vogel; 37. water
peil; 38. stekel; 41. titel; 42. ton; 44. roeipen; 45. bloeiwijze; 46. af
godisch; 49. eetgerei; 50. on bep. voorn. woord. 

'Wij openen het 9lerfstseizoen met 

VERTICAAL: 1. stad in Zwitserland; 2. bedorven; 3. lengtemaat; 4.
orgaan; 5. weg met bomen; 6. voorzetsel; 7. bevel; 8. elkander; 10. 
koel; 12. plaats in Gelderland; 15. wiel; 17. schennis van trouw; 18. 
dagtekenen; 21. gebak; 23. godsdienst; 25. loot; 26. eerste vrouw; 28. 
vogelbek; 31. verhoging voor een huis; 33. bloedverwante; 34. grap; 
36. bloedverwante; 39. mondwater; 40. geestdrift; 43 aanwijzing; 45.
ongeluksgodin; 47. lidwoord; 48. tandeloos zoogdier. 

Oplossing vorige puzzle 

HORIZONTAAL: 1. mand.oline; 8. hart; 9. dank; 11. aak; 12. kok; 14. pil; 15. as; 16. kalot; 18. ga; 19. bon; 20. ure; 22. part; 23. toga; 25. aard; 26. maag; 27. kaas; 29. smal; 31. kap; 32. tel; 34. om; 36. takel; 38. pa; 39. rad;41. ram; 42. dos 43. paal; 45. loot; 46. transport.VERTICAAL: 
1. Maas; 2. ark; 3. N.T.; 4. odol; 5. id.; 6. nap; ,7. enig; 8. haas; 10. klas; 12. kant 13. kout; 16. kordaat; 17. trommel; 19. barak; 21. egaal; 22. pak; 24. aal; 28. spar; 29. stem; 30. dorp; 33. kast; 35. maat; 37.kans 38. poot; 40. dar; 42. dor; 44. la; 45. L.O. 
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Met grote vreugde en dank· aan God geven de Heer Te koop: zware biggen, G.Y. biggen te koop. F. de 
Yorkshire, maalkalf, keuze uit Punder, Kinderbos 1, Boxtel. 
twee. Vermulst, Mijlstraat 45. en Mevrouw Kluiitmans-Mer

tens kennis van de geboorte 
van hun Dochter Net meisje biedt zich aan als 

werkster of als dagmeisje. 
de Adres bevragen Molenstr. 19. 

HILDE 

welke bij het H. Doopsel 
namen ontving 

Te koop bij L. v. d. Meijden, 
Esch A 105 een 14 weken 
drachtig N. L. stamboek 
varken. 

Hildegard, Antonia, Maria 

Boxtel, 4 Sept. 1951. • 
Markt 13. 

Te koop: 13 weken drachtige 
zeug, keuze 'uit twee, en ge
merkte zeugjes, alles N.L. bij 
W. Dekkers, Kinderbos.

Te koop: 85 prachtige ionge 
kippen, broed 1950. M. Smits, 
Bosscheweg·59_ 

Te koop: een toom biggen 
V.D.L., waaronder gemerkte
voor stamboek, bij A. Verhoe
ven, Mijlstraat 30, Boxtel. 
2 of 4 grondwerkers gevraagd 
voor het uitzetten en bewer
ken van circa 1 ha bouwland. 
Toon v. Aarle, Broekstraat 6, 
Gemonde. 

à! 
SI 

wederom vertrouwde God Z.g.a.n. fomuiskachel te koop Notaris p I Mertensaan onze zorgen een b 

S//1 ua SDOÀ' ..100-/1 
a;s·1u- s,s, J.WllJ.SSNOI.L'tJ.S 

zoon en broertje toe, die wij ij C. v. cl. Steen, Langen
berg 10. noemen: 

HEIN 

Bii het H. Doopsel stelden wij 
hem onder bescherming van 
de H.H. Henricus, Fredericus, 
Maria. 

A. Witteveen
C. Witteveen-Hendriks
Jetje, Cecile Gerda, 
Marjo, Fransje, Arjen 

Boxtel, 2 September 1951. 
Rech ter,;traa t 22. 

(� 

DANKBETUIGING. 

Het Bestuur van "Brabant's 
Toneel" brengt langs deze 
weg hartelijk dank aan allen, 
die op enigerlei wijze hebben 
biigedragen tot het slagen van 
de loterij "Wie is de geluk
kige?" 

DANKBETUIGING 

aan de Kleinvee-Verzekering 
der K.A.B. voor de correcte 
uitbetaling der vergoeding 
voor ons gestorven varken 
ARent: H. Mestrom, J. v. Bra
bantstraat 23. L. v. D. 

Sterke keukenstoelen, nieuw, 
f 9,75. Meubelhuis De Beurs, 
Markt 22. 

Electrische wasmachine met 
nieuwe motor te koop. C. Kel
ders, Merheimstraat 6. 

Te koop: een toom beste big
gen bij J. Wassenberg, On
rooi 7. 

Woningruil. Heb nieuwe wo
ning te Esch, f 4,50 per week; 
wil ruilen tegen goede of nieu
we woning te Boxtel. Brieven 
nr. 60, Molenstraat 19. 

Na afgelegd examen geslaagd 
zijnde voor Costumière, betuig 
ik miin dank aan Mej. Corry 
Entink, voor de succesvolle 
opleiding van haar ontvangen. 

SJAANTJE SLIJTERS 
Kinderbos 6. 

Soliede nieuwe en gebruikte 
meubelen. Cocos, 70 cm breed 
f 3,-, per meter; 50 cm breed 
f 2,50 per meter. Meubelhuis 
,,De Beurs", Markt 22. 

Weggelopen: ionge herders
hond "Len", richting Tonge
ren. Tegen beloning terug te 
bezorgen: v. Rijckevorselstr. 3. 

R.K. LAGERE TECHNISCHE SCHOOL "PIUS X'' 
Prins Bernhardstraat 18, Boxtel. 

Aanmelding van nieuwe leerl ingen 
VOOR DE AVONDSCHOOL vanaf heden tot 15 Septem
ber a.s. in het schoolgebouw, elke werkdag van 9- 12 en van 
13.00- 16.30 uur. Zaterflgsmiddags van 14.00- 15.00 uur, 
alsmede Maandagavond van 19.00 - 20.00 uur. 
OPLEIDING wordt gegeven voor de beroepen Timmeren, 
Meubelmaken, Metselen; Stucadoren1 Smeden- en Machine
bankwerken1 Koper-, lood- en zinkbewerken. Bij voldoende 
dei::lname ook Schilderen. 
Zij die in het bezit zijn van een getuigschrift 2-jarige cursus 
dagschool of 5-jarige cursus avondschool kunnen thans inge
schreven worden voor de B-carsus (duur 2 jaar). Zij che dit 
getuigschrift niet bezitten kannen deelnemen aan de A-car
sus (duur 3 jaar). 
De 5-jarige cursus komt vanaf heden te vervallen. Voor de 
leerlingen die thans een gedeelte van de 5-jarJRe cursus heb
ben doorlopen zullen overgangsmaatr.egelen worden sie-
tro!f�- De Directeur der scliool,

JAC. v. ESCH. 

Erkende R.K, Middenstands-Handelsavondschool 
BOXTEL 

Le�sen m: Boekhouden, Handdsrekenen, Han• 
_ '' 1 delscorrespondentie, Handelskennis, 

Bedrijfsleer en Rechts• en Wetskennis. 
22 1/2 uur les per maand. Kosten f 6,• p. maand. 
A��gifte van Cursisten vóór 15 September a.s. 
Opleiding Examen 1952. 

,, De Directeur, J. C. van ETTEN 
Clarissenstraat 8 , Telefoon 477. 

·Boekhandél • Tielen. ,-, 
·:1\.
:,,/ 
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STA TIONSTRAAT 
il 

heeft alle beno�igdhe�en voor 

Huishoudschool, 
Mater• Amabilisschool, enz. 

·lr:oala: Patronenboeken, patronenpapier,
naai1ter1haken, linialen, schriften, pot
loden, gummi, radeerwieltjea en wat U 

-.1.. 
.,.� ook verder zoekt. 

te Boxtel 

zal aldaar voor en ten huize 
van de heer M. v. d. Voort, 
Nieuwstraat 182, op DinsdaR 
11 September 1951 voorm. 10 
uur, om contant geld, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
kast, tafel, spiegel, schilde
rijen, mooie vogelkooi, Etna
plattebaiskachel, kache l t j e, 
veldfornais, worstmachine, in
maakpotten, potten en pan
nen, teilen, gierpomp, kort
zaag, handwagen, kruiwagen, 
beerton, kisten, bascule met 
gewichten, gerief- en brand
hout, manden, zeven, ladders, 
wanmolen, 'baktrog, meststeek, 
tui11Rereedschap, stalmest, bie
ten te velde, wentelhaak, 
nieuw kippe11Raas, enz. 
Bezichtiging een uur voor het 
begin der verkoping. 

UDA 

SYY)l·L3W 000�8

i SN3W �O l/0011 

B(JN1/l,1S!JN/fl11A 
��sgago 

'n Advertentie in 

Brabants Centrum 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. 6rinsven-v. Summeren 
MARKT15 

Medisch Gedlpl. Voetverzorgster 

1 n 't ·An k e r heeft altijd succes.
Ook aan huis te ontbieden 

• -Hollandse
Gezins�Kluitmargarine WtS,uokcen,W#t�un! 46 cent 250 gram 

Bij aankoop van 2 repen VRIJDAG EN ZATERDAG
chocolade ontvangt U een onze extra weekreclame ! 3e reep gratis. 250 gram preskop f 0,50 

BIJ uw wekellJkse bood- 250 gr. tongenworst f 0,50 
500 gram gehakt f 1,30 
500 gr. verse worst f 1,40 schappen snoepje van 

de week gratis. 1 kg :zult f 1,00 

C, de Jong-v. Kempen �rofiteert van onze overige lage vleesprijzen.

v. Hornstraat 12 J • V • L I E V E N O O G E N

TE HUUR 
nieuwe Auto's zon
der chauffeur, 15 et 
per km. 

Bel K 4196-233 

De wagens worden onmid• 
delllJk aan huls bezorgd. 

J. J. _ KETELAARS 
• Autoverhuur-inrichting

LIEMPDE 

HUISBOUDM.ACHINES 

NAUMANN 

PHOENIX 

NECCHI 

LADA 

INDUSTRIEM.ACBINES 

ADLER en

DüRKOPP 

Vraagt inlichtingen 

Van KESSEL's 
NAAIMACHINEHANDEL 

• MOLENSTRAAT 16

Schooltassen! 
; Daarvoor ■laagt U bij 

ons zeker. Wij tonen U 
een grote collectie 

Lederen Tassen 
in alle prijzen . 
Reeds vanaf f 6,80 

Heijmans 
Schoenen en Lederwaren 

Breukelsestraat 63 

FELLENOORD 2 

uw 

BOXTEL 

SpaaTt 
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 35.85 

• veilig, ook voor uw kinderen
• zuinig in stroomverbruik

solide van constructie

VAN.BOXTEL 
N.V. HANDELMIJ

CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL, TEL. 479 

in een 

ongeëvenaarde 
collectie. 

Wollen Japonstof, 
zeer mooie kwaliteit, 
diverse moderne kleuren 7 95 ..130 breed . ■ p. m. 

Wollen Japonstof, 
fijn mattfnil weefsel, fraaie kleu-
rensorterjng 9 7 5 

.,,,, 130 breed • p. m. 
lfäi:I�-

't Is weer 

In den Ooievaar 

MAATCORSETTEN 
GOEDE PASVORM GEGARANDEERD 

Verder: BUSTEHOUDERS, ELASTIEKEN KOUSEN. 
ENKELSTUKKEN, KNIESTUKKEN, enz. 

Iedere dag gelegenheid tot m a a t  ne m e n, ook voor 
verzekerden. 
DROGISTERIJ "DE VIJZEL"

OP DE MARKT Telefoon 482 BOXTEL 

VHV. 
geeft de toon aan ... 

emd, sterk shi , 
boord, alle maten in 
en.lichtgrijs, beige, 
bleu. f 7

.... �:� ��� _ .. :.;.--�. :�;::::::::;:::-:-::::::::;::�::=:%�=t�tnttv����)r.·· 
._;:\''''''''' ,,Pablo'' OfJffbemd, prima'"�},

poplin met vaste Trube-
':% nijsboord, in grijs, beige, 
"")b wit en bleu. Alle maten. 

:m,,
,
,?��:;;:::,:a:,,,:,,:,,,,, :::),,,, !:>�: �:C::��:)'i'' 

Ze/fbindm, de laatste 
nouveauté's waaronder 
zuiver wollen ruiten. 

f 

Anklets en sokken, ruime 
sortering in fil d'écosse, 
wol en nylon, o.a. wollen . 
sok met nylon versterkte 
hiel en teen. f

Pyama, zephir met door
weven streepdessin, in 
bordeaux-grijs en blauw. 
grijs, in alle maten. 

f 12.95 

herenmodès 

Voor � ,,got� toon" 

naar .... 

van Hout-

. Ververgaard
.. 

.. 

EINDHOVEN - NIJMEGEN - BOXTEL 

• 

• 
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fü Effen Japonstof, fijn zijden crêpe, 
}~;: beschaafde pasteltinten 3 95 
-•-••-•· 90 breed j[ 1 - • p. m. 

In onze v 
etalage gev 
CU een 

; 
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L·EVERTRAAN Goed zo, Moeder, 
geel uw kinderen 
levertraan. 

r DANSSCHOOL 

Eduard Grijsbach, Boxtel 

VOOR PRIMA TABAKSPIJPEN -

' _:11 

· !R,e,:t uan deM, !/!,raait •

-C. ES'M'OfS
Medicinale levertraan 
Levertraan emulsie 
Sinatran 

·Leenhofla-an 1,6

BOXTErL

Sanostol 
Halitran 

Lid v, d, Kath, Bond van Dansleraren 
Zaal Hotel Riche 

BARONIESTRAAT 74 TEL. 4'60 ; 

ALLE YER'IBK:ERING.EN 
Inschrijving nieuwe Da nslessen Alle drogiatartikelen worden zonder 

keurig netjes aan huis' ·bezorgd. 

DROGISTERIJ ,,DE VIJZEL" 
voor beginnelingen en gevorderden. 

Aanvang nieuwe cursus Woensdag 19 Sept. a.s. 
Inschrijving dagelijks in Hotel Riche, en persoonlijk 
bij de dansleraar a.s. Woensdag 12 September a.s. van 
7 -10 in Hotel Riche. 

Door een BRIL van VAN LA N G E N ziet U beter!
Stationstraat 62 Leverancier van alle Ziekenfondsen. 

OP DE MARKT Telefoon 482 

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

Voor zelfgevormde clubs 
aparte lessen. 

1 

Vermicelli, middel. fijn 
van 50 voortaan 48 et. per 500 gr. 

Draadjes- en Figuur-vermicelli 
van 32 voortaan 30 et. per pak. 

Engelenhaar-vermicelli 
van 34 voortaan 3 2 et. per pak. 

Macaroni en Spaghetti 
van 34 voortaan 3 2 et. per pak. 

Hoorntjes-macaroni 
van 32 voortaan 30 et. per pak. 

� 
' 

* 

Laat U spoedig in

schrijven voor een pret

tige en I e e r z a m e 

cursus onder bekwame 

�leidl"g. 
* 

Toonaangevend onderwijs - Beschaafd mmd 

Alles voor de Baby! 
BABY MEDAILLES 

KINDERCOU'vERTS 
KlNDERBEKERS 

PAPLEPELS 
PAPBORDJES 

ARMBANDJES 

ZIET ONZE GROTE COLLECTIE! 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger 

lodde,� 
0pl,o/en-. •·

Kruisstraat 10 

5 cent

per ladder 

bij 

:C.ERS IN UwKOUSEN 
BOVENOEERJ 

..,WORDEN !,NU lN zo SCHOENHANDEL 
ONZICHTBAAR MOC.U.!JK naast Gemeentehuis 
MllUTUD ~ 

·H.EJ GEHEIM VAN ONS SUCCES, waardoor uitbreiding met onze geheel

nieuw ingerichte speciaalafdeling voor corsetten en bustehouders noodzakelijk was ...... ? 

Dàt is met recht het befaamde IDUNA-corset 
Het geeft U de zekerheid van een onberispelijk figuur, zonder U te hinderen in Uw bewegingen. 
Een I DU NA geeft een stevige steun, voegt zich soepel naar het lichaam en past ideaal! 
Tal van modellen, óók in grote maten. 

·IDUNA- corsetten - bustehouders voor elk figuur, voor elke beurs.

Komt U rustig en 

ongestoord eens 

kennis maken (het 

verplicht U tot niets) 

in onze speciale 

paskamer en ver

geet niet deze week 

onze etalages 

te bezichtigen. 

� Ateüre q,ceep uit <mu collectie ..... 

Zijsluiting model met veter achter. 
Effen zware satin stof, kleur zalm, 
baleinen met leer afgezet. 

Prijs f 14,70 

Voorsluitimg model met binnen• 
band en veter achter. Satin stof 
baleinen· met leer afgezet. 

Prijs f 18,20 

Met maagband en achtersluiting. Stevige 
poplin 

Prijs f 3,80 

◄ SPECIALE AANBIEDING • • • • • • • ► 

J. • M. van Geel-de Koning
Stationstraat 22 -BOXTEL Telefoon 239 

Voorsluiting met smalle maag
band en breed elastieken rugstuk, 
effen poplin 

Prijs f 3,85 

,, 
Zijsluiting model met· veter· achter. Een
voudige uitvoering -in degelijke effen stof. 

Zijsluiting met veter achter. Effen satin
•■tof. Baleinen met leer afgezet. Met bin
nenband• Prijs f 7,85 

Baleinen met leer afgezet f 8,40 
Vakkundige vr ouwelijke bed ie n i n g Prijs f 11,95 

:J:.L 1 

' 

' 

' 

L__ 

1 
prijsverhoging 

BOXTEL 

______;,__] 
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Emigratiecursus 
Zoals in een vorig artikel werd mede
gedeeld, zal eind September in Boxtel 
een nieuwe emigratiecursus aanvangen. 
Deze cursus is onontbeerlijk voor ieder
een, die wenst te emigreren. Bijna alle 
brieven, die van emigranten naar Ne
derland komen, bevatten de waarschu- • 
wing om de nieuwe taal vooraf te leren. 
Het geld en de tijd, die daaraan hier 
worden besteed, brengen in het immi
gratieland rijkelijk hun rente op. Want 
overal, waar dan ook, in Canada, 
Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, 
heeft men de nieuwe taal nodig vanaf 
het moment, dat men de voet aan wal 
zet. En of men nu gaat als landarbeider, 
fabrieksarbeider of bouwvakarbeider, in 
elk beroep dwingt de noodzaak om de 
taal degeli ik te leren. 
Wie dat niet inziet, moet zich afvragen 
of hij wel geschikt is voor emigratie. 
Deze noodzaak geld( niet alleen voor 
de man, doch ook en vooral voor de 
vrouw. Zij immers komt in het alge
meen minder met andere mensen in aan
raking dan haar man en kinderen. 
Zij heeft dus minder gelegenheid om 
het engels al sprekende te leren. Men 
gaat zich zo gauw vreemdeling voelen 
als men zich niet verstaanbaar kan 
maken. 
Verwondert U niet, dat het is voorge
komen in Australië, dat een moeder 
haar kinderen, die spelenderwijs het 
engels leerden, niet kon verstaan om
dat zij had verzuimd zich vóór haar 
emigratie hierop voor te bereiden. 
Wat hierboven is gezegd over de en
gelse taal geldt evenzeer voor de gods
dienst en de geloofsbeleving. Het ge
loof is voor ons katholieken een onont
beerlijke steun. Vooral in moeilijkheden 
ervaren we dat. Nu is onze godsdienst 
overal ter wereld hetzelfde, maar er 
zijn ook overal kleine verschillen in de 
beleving. Het accent daarvan ligt vaak 
anders dan hier in Nederland, waar we 
in een traditioneel godsdienstige sfeer 
leven. Daarom wordt ook aan Gods
dienst een gedeelte van de cursus ge
wijd, waardoor men een beter inzicht 
krijgt in de andere verhoudingen en om
standigheden. 
En omdat de medische verzorging bij 
ziekte en gezinsuitbreiding niet overal 
zo perfect is !!eregeld als in Neder
land wordt ook hier aandacht aan be-

• steed. 
Voor hen, die reeds eerder engels leer-

• den bv. op de Muloschool bestaat ge
legenheid om deel te nemen aan een
vervolgcursus.

Hiervoor kan men zich opgeven bij 
Mevr. M. Carpay-Kuypers, Rechterstr. 
44, Alhier. Voor de nieuwe cursus even
eens op het zojuist vermelde adres, 
op het Arbeidsbureau te Boxtel en bij 
het hoofdkanto9r van de N.C.B., Spoor
laan 50, Tilburg. 

Verenigingsnieuws 

RIJVERENIGING "ST. MARTINUS". 

Ruiterfeest. 

De Rijvereniging St. Martinus is voor
nemens op het eind van September een 
ruiterfeest te arranger�n. 
Zodra de juiste datum is bepaald wor
den nadere bijzonderheden medege
deeld. 
Concours-succes. 

In het j. l. Zondag te Rosmalen gehou
den Landelijk Concours Hippique, uitge
schreven door de Bond van Landelijke 
Rijverenigingen, behaalde St. Martinus 
met een viertal een 1 e prijs, 
In het nummer Individuele Dressuur ver
wierf Leo Kurstjens de 2e prijs klasse 
zwaar; P. v. d. Aker de 3e prijs klasse 
licht; P. Sloot in het springconcours met 
Jopie de 3e prijs, met Poppie de 10e 
prijs. 

ZILVEREN BEST AANSFEEST 
,,DE GROENE POMMERANS". 

De Boxtelse Biljartvereniging "De Groe
ne Pommerans", gevestigd bii. de heer 
J. van Trigt, Parallelweg N., bestond 
op 1 September j.l. 25 jaar. Wegens 
omstandigheden kon het heuglijke feit 
toen niet herdacht worden en moest 
het feest verschoven worden naar Maan
dag 10 September. Alsdan zullen de le
den van "De Groene Pommerans" -
na om half 9 in de H. Hartkerk een H. 
Mis te hebben bijgewoond - het jubi
leum in intieme verenigingskring vieren. 
De biljarters W. v. d. Steen en J. van
T rigt zullen het feest meevieren als zil
veren jubilarissen, want zij zijn hun ver
eniging vanaf de oprichting trouw ge
bleven en hebben alle "ups and downs" 
meegemaakt. Mogen speciaal zij het ge
noegen smaken na deze zilveren jaren
reeks mét hun vereniging een periode
van grote bloei tegemoet te gaan. 
Ad mul tos annos ! 

Kamer van Koophandel 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN. 
C. J. van Roy, Breukelsestraat 68 (Klein
handel in bier per fles). 
,,Arbo", Baroniestraat 87 (Kantoorboek
handel). 
A. Dortmans, Heult 4 (Schapenhandel), 

PAROCHIE-AGENDA 

17e Zondag na Pinksteren, 
Zondag 9 September 1951. 

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 voor Hen
ricus Wagenaars te Schijndel overl.; om 
kwart voor 8 voor het geestelijk en tij
delijk welzijn der Parochie; z.a. gel. H. 
Mis voor Franciscus v. d. Velden; om 
9 uur gel. mndst. voor Amoldus v. Kils
donk; z.a. gel. H. Mis voor 171eodorus 
Pastoor en Johanna Maria v. d. Broek; 
half 11 de Hoogmis gez. H. Mis voor 
de overl. familie v. d. Vliert. 
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 
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. 
A.s. Donderdag kwart voor 8 K. A. in 
het zaaltje op de Burgakker. 
Vrirdagavond 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.
Dinsdag om half 8 gel. H. Mis ter ere
van de H. Geest om Gods zegen te vra
gen bij het begin van het nieuwe school
jaar van de lagere scholen in onze pa
rochie. 
Nogmaals willen wij er op wijzen, dat 
elke morgen om half 8 de H. Mis voor 
de schoolkinderen bestemd is. 
Dinsdag om 9 uur gez. H. Mis ter ere
van de H. Geest om Gods zegen te vra-

gen bij het nieuwe schooliaar van de 
R.K. Huishoudschool. 

MAANDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Johanna Heerius-Strijbosch; z.a. 
gel. H. Mis voor Hendrina v. der Loo
v. Oorschot; half 8 gel. jrgt. voor Adria
nus v. der Leest en Johannes de zoon; 
z.a. gel. mndst. voor Petrus v. d. Vel
den; half 9 gel. H. Mis voor overleden 
ouders Nijkamp. 

DINSDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Petrus v. d. Velden; half 8 gel. 
H. Mis ter ere van de H. Geest om
Gods zegen te vragen ),ij het begin van
het nieuwe schooljaar van de Lagere
Scholen in onze Parochie; z.a. gel. H. 
Mis voor Johanna van Erp v.w. de Ke
gelclub "Juliana"; half 9 gel. H. Mis
voor Franciscus Janssen; 9 uur gez. H. 
Mis ter ere van de H. Geest om Gods
zegen te vragen voor het nieuwe school
jaar van de R.K. Huishoudschool. 

Avonture11 van BIM en BAM 

BIM EN BAM KENNEN GEEN 
BOUWSTOP. 

Bim en Bam hebben grote plannen. Ze 
willen een nieuw huis bouwen van steen 
en hout, met een pannendak en een 
mooi torentje, maar daarvoor hebben ze 
de hulp nodig van ál hun vrienden. Deze 
willen echter dolgraag meehelpen en zo 
zien we de volgende dag de hele die
renwereld in rep en roer om voor Bim 
en Bam een huis te bouwen. · 

q 

·Co rl ht· P. ts. BoA 

Als de mollen de fundamenten gelegd 
hebben, draagt de olifant het timmer
hout aan en loopt de schildpad met de 
spijkerbak rond. De specht toont zich 
een meester in het timmeren en slaat 
met verbazend gemak de spijkers in het 
hout. Als hij de giraffe als ladder ge
bruikt kan hij ook gemakkelijk bij het 
dak. De inktvis maakt met reuzevaart 
de specie klaar en houdt dan nog een 
paar reserve-armen over om tegelijker-

tijd de stenen op hun plaats te metse
len. Als 's middags de apen nog komen 
helpen om kwiek en behendig de pan
nen op het dak te leggen, dan is het in 
niemands oog een wonder, dat het huis 
nog voor zonsondergang klaar is. Als 
de klok negen uur wijst, roepen Bim en 
Bam hun helpers binnen om eens lekker 
te eten. Dat hebben ze immers wel 
verdiend! 

\ I 

-~O-:. 



·woENSDAG, NAAMFEEST VAN
MARIA: kwart voor 7 gel. H. Mis voor
Johannes Jacobus v. Kempen; half 8
gel. jrgt. voor Comelius Marinus van
Oosterhout; z.a. gel. H. Mis voor Wil
helmina Schellekens-v. d. Ven; half 9
gel. H. Mis voor Henricus Wagenaars
te Schijndel overleden.
Hedenavond kwart voor 8 Kath. Actie
op de Burgakker.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Wilhelmus v. d. Brand; z.a.
gel. H. Mis voor Johannes Joseph Her
mans v.w. de Gildebondsharmonie; half
8 gel. H. Mis voo� Jan Strik; half 9
gel. H. Mis voor Rumoldus v. d. Ven
en Catharina Montens.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
VRIJDAG, FEEST VAN KRUISVER
HEFFING: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Hendrina de Bresser-v. d. Loo;
z.a. gel. H. Mis voor Directeur, Onder
directeur en afgestorven leden van de
R.K. Gildenbondsharmonie; half 8 gel.
H. Mis voor Elisabeth Leenders-v. Kas
teren v.w. <le Broederschap van St. Wil
librord; half 9 gel. H. Mis tot een bij
zondere intentie voor een zalige dood.
Hedenavond om 8 uur vergadering van
de H. Familie.
ZATERDAG, FEEST VAN DE ZEVEN
SMARTEN VAN MARIA: kwart voor
7 gel. H. Mis tot intentie van een zali
ge dood; z.a. gel. H. Mis voor Direc
teur, Onderdirecteur en afp.estorven le
den van de R.K. Gildenbondsharmo1,ie;
half 8 gel. H. Mis voor !-Iendric:i \·an 
l.aarhoven; half 9 gel. H. Mis voor Ma
rinus v. Hal v.w. de Broederschap van
St. Bernardus; half 10 gez. Huwelijks
mis. 

Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Philibertus van cle 
Ven geb. en won. te Boxtel (St. Petrus) 
en Adriana van de Ven geb. en won. te 
's-Hertogenbosch (St. Jan); Martinus 
Godefridus Maria van Amelsvoort geb. 
par. H. Hart en won. in deze par. en 
Anna Maria van der Meijden geb. en 
won. in deze par.; Henricus Maria 
Schouwenaars geb. te Uden en won. in 
deze par. en Adriana Maria Josepha de 
Laat geb. te Susteren en won. in deze 
par., waarvan heden de 1ste afkondiging 
geschiedt. 
Adrianus Johannes Rovers geb. in deze 
par. en won. par. H. Hart en Catharina 
Frederica Allegonda Pennings geb. en 
won. in deze par., waarvan heden de 
3de 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. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
vers-schaal" voor de kerk: - de tweede 
schaal gaat voor de Bijzondere Noden. 
Vandaag beginnen wederom de gods-

dienstige verenigingen voor meisjes en 
jongens hun bijeenkomsten. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het 
Santa Teresa in de kapel der E. Z. Ur
sulinen en om kwart voor 12 is het H. 
Familie voor jongens in de Wijk-kapel 
de "Burcht". 
Vanavond is het om 7 uur Lof me.t ro
zenhoedje tot behoud van de vrede en 
voor de parochianen in het buitenland. 
WOENSDAG - is het de feestdag van 
de H. Naam van Maria. 
VRIJDAG - is het de feestdag van 
Kruisverheffing. 
Des avonds is het om 8 uur vergadering 
van de H. Familie voor Mannen in de· 
Wijk-kapel de "Burcht". 
ZATERDAG - is het de feestdag van 
de Zeven Smarten van Maria. 
ZONDAG: In de Kerk: 
6 uur l.d. voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der parochianen; 7 uur l.d. tot 
bijzondere intentie; 8 uur l.d. t.e.v. H. 
Clemens Maria Hoffbauer; kwart over 
9 l.d. voor overleden ouders; half 11 
de Hoogmis voor overledenen. 
In de WIJK-KAPEL DÈ "BURCHT": 
kwart over 7 l.d. voor overleden moe-; 
der; half 9 l.d. bijzondere intentie; kw. 
voor 10 Ld. bijzondere intentie. 
MAANDAG: 7 uur l.d. uit dankbaar
heid; zijaltaar !.cl. voor Martina v. d. 
Eerselaar; kw. voor 8 !.cl. voor Huber
tus Driessen en Johanna Willems z.e. 
v.w. de kleinkinderen; zijaltaar l.d. voor
overleden Moeder; half 9 gez. d. voor
levende en overleden leden v. Biljart
vereniging.
DINSDAG: 7 uur l.d. voor overleden
fam. de Kroon-Witlox; zijaltaar l.d. v.
Andreas Josephus Jurriëns v.w. de kin
deren; kw. voor 8 !.cl. voor Antonius
Vorstenbosch en Cornelia v. cl. Heij
den z.e.; half 9 gez. d. uit dankbaarheid;
half 10 gez. Huwelijksmis; half 11 gez.
Huweliiksmis.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Johanna
Kruissen-Soeterings; kw. voor 8 I.m. v.
Woutherus v. Weert-Karssemakers; zij
altaar l.d. voor Antonètta v. Leest-Paij
mans te Loon op Zand over!.; half 9
I.m. voor Theodora Bekkers-Heesemans.
DONDERDAG: 7 uur gef. JJI. gez. jrgt. 
voor Burgemeester Frans Staal en over
leden fam.; kw. voor 8 l.d. voor Adria
nus v. Rooij v.w. de kleinkinderen; zij
altaar voor Johannes Veroude te Gilze 
Rijen overleden; half 9 I.m. voor Ger
dina Scheepens-Smeekens. 
VRIJDAG, 7 uur !.cl. tot bijzondere in
tentie; kw. voor 8 I.m. voor Anna Cor
nelia v. Wijk-Thijssen; zijaltaar l.d. v. 
Willem Matthijssen te Uden overleden; 
half 9 I.m. voor Antonius Mandos-de 
Koning. 
ZATERDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor 
Wilhelmus v. cl. Langen berg; kw. voor 
8 l.d. voor Johannes v. Wijk en Anna 
Thijssen z.e.; zijaltaar l.d. voor Wouthe
rus Ossen blok; half 9 l.d. voor over-
ledene. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Om 7 uur H. Mis voor Johannes Maas 
v.w. de kleinkinderen; om half 9 H.
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie; om 10 uur de
Hoogmis, als gez. mndst. voor Hendri
kus van der Schoot.
De eerste schaal is voor de eigen kerk;
en de tweede schaal voor de Bijzondere
Noden.
Na de Hoogmis repetitie voor de zan
geressen in de school.
Vanmiddag om half 3 LOF, waarna ge
zongen wordt lied nr. 50.
Woensdagavond om half 8 vergadering
van de Katholieke Actie in Orion.
DE H. MIS GEDURENDE DE WEEK
IS OM KW ART VOOR ACHT:
MAANDAG: voor Maria de Punder
Huige.
DINSDAG: het jrgt. voor Jan Verhoe
_ven en Gertrudis Veroude.
WOENSDAG: voor Johannes Maas.
DONDERDAG: voor de overleden fa
milie Westerwoudt-Mazzoli.
VRl]DAC: voor Johanna Renders-van
den Moosdijk.
ZATERDAG: het mndst. voor Johanna
Kruysen-van Ero.
GELEGENHEID TOT BIECHTEN:
Dagelijks vóór de HH. Missen; en Za
terdagmiddags van 6 tot 7 uur.
De kinderen van klas B komen Vrijdag
morgen te biechten.
KATECHISMUSLESSEN DEZE WEEK
OP SCHOOL:
Klas A: les 1 en 2.
Klas B: les 1.
Klas C: de vragen 5, 7, 12 en 17.
Zaterdag 15 September: 0. L. Vrouw
van Zeven Smarten.
De gebeden worden verzocht voor:
Maria Hazenberg te 's-Hertogenbosch
overleden.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Frans v. d. Schoot. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Vorstenbosch en Gertruda de hsvr.. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
Groenendaal-Schellekens; 9 uur gez. H. 
Mis voor Bijz. Intentie. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Nico
laas Vorstenbosch. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes v. Hal, Maria de hsvr. en Henricus 
v. d. Langenhuizen.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Allegonda 
v. d. Mugheuvel-v. Abeelen.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus Hendriks.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Henrica v. Oor
schot. Woensdag mndst. voor Joannes 
Bergman. Donderdag mndst. voor Hen
rica Vorstenbosch. Vrijdag mndst. voor 
Cornelia Kapteijns. Zaterdag mndst. 
voor Elisabeth Verhagen. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 l.i. voor Johannes v. 
de Koevering; 8 uur I.m. tot welzijn 
der pa•r.1 i10 uu'r z.j. ivoor Cornelis 
Schoenmakers; 3 uur Lof, daarna Jon
gens-Congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. v. Theo
dorus v. d. Boer; half 8 z.j. voor Nico
laas v. cl. Velden; 8 uur I.m. voor Hu
bertus v. Aarle als overleden lid Retrai
te-Penning. 
DINSDAG: 7 uur l.j. voor Petronella 
Johannes v. d. Koevering; 8 uur 1. 
mndst. voor Barbara Johannes Hey
kants; 9 uur z. huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Zeereerw. Heer Theodorus v. de Laar; 
half 8 z.j. voor Maria Nicolaas v. cl. 
Velden; 8 uur 1. mndst. voor Petronella 
Frans Vingerhoets. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Johannes Oerlemans; half 8 z.j. voor 
Petrus v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. v. 
Wilhelmus Hermes. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Wil
helmus Witlox; half 8 z.j. voor Huberta 
Petrus v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. v. 
Jan v. d. Berk. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Hen
dricus Quinten; half 8 z.j. voor Zeer
eerw. Heer Hendricus v. cl. Velden; 8 
uur 1. mndst. voor Maria Adrianus v. 
Dijk. 
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Engel
bertus v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. v. 
Maria Hendricus Putmans; 10 uur de 
Hoogmis tot welzijn der par. 

In de Kapel der Eerwaarde Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. tot bijz. intentie; 
Dinsdag 7 uur I.m. voor Cornelis v. d. 
Velden en Johanna de hsvr.; Woensdag 
7 uur I.m. voor de leden der proc. Ber
gen-op-Zoom· naar Sittard; Donderdag 
7 uur I.m. voor Jan Maas; Vrijdag 7 
uur I.m. voor Hubertus v. Aarle als 
over!. lid: H. Cunera; Zaterdag 7 uur 
I.m. voor Theo v. Hal v.w. Kerkeind;
Zondag 7 uur I.m. voor Cor Saris v.w.
de Vlassprei.
30e Hubertus v. Aarle overleden te
Liempde.
De zelatricen van de St. Pieters-pen
ning worden verzocht de half-jaarlijkse
contributie bij de parochianen (6 cent)
op te halen en deze maand bij ons af
te dragen.
Van 2-4 October: Inleiding tot het
Volle· Leven in het cursushuis: Bergen
te Vught voor verloofde meisjes. Tijdig
zich opgeven bij ons. Bijdragen f 4,-.

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. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
4de, 5de, 6de en 7de leerjaar komen 
biechten; Woensdag onder de H. Mis 
van 7 uur zullen ze gezamenlijk com-

municeren. 
Op de eerste Zondag van October, dus 
7 October a.s. zullen de kinderen van 
de 2de klas, die daarvoor in aanmerking 
komen, hun eerste H. Communie doen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Johannes Rutten; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek; 8 uur H. Mis tot 
Biiz. Intentie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Antonia 
Wilh. v. Rulo v.w. Br. 0. L. Vr. in 't 
Zand; 8 uur H. Mis voor Gerardus Jo
sephus van Oers; half 10 gez. Huwe
lijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Lam
bertus Willems; 8 uur H. Mis voor de 
familie van den Hoogen-Hartjes. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Jo
hanna Willems-den Otter; 8 uur jrgt. 
voor Martinus Witlox. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna 
Witlox-v. Kasteren; 8 uur jrgt. voor 
Wilhelmus Willems. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Adriana 
van den Langenberg-Koolen; 8 uur H. 
Mis voor Mei. Emerentia Banens. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 9 September. 17de Zondag na 
Pinksteren. Feestdag van de H. Petrus 
Claver. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Feestdag der Zeven Smarten 
van Maria. Om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie; om half 9 voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: om 7 uur voor Meester 
Swaanen; om half 8 voor Dokter Theo
dorus Strenger�. -
DINSDAG: om 7 uur voor Victor 
Swaanen; om half 8 voor Dokter Theo
dorus Strengers. 
WOENSDAG: om 7 uur voor Meester 
Swaanen; om half 8 tot bijzondere in
tentie. 
DONDERDAG: om 7 uur voor Victor 
Swaanen. 
VRIJDAG: om 7 uur jaargetijde voor 
de Eerw. Zuster Marie Plechelma van 
den Aker. 

BELANGRIJK_ 

Wegens ingeslopen misbruik�n moeten 
wij er onze gelovigen nog eens op wij
zen, dat volgens de Kerkelijke wetten 
zogenaamde half-openbare kapellen, zo
als in Boxtel de kapellen van de Zusters 
Ursulinen, van Duinendaal, van de 
Witte Zusters en van Stapelen, niet voor 
ieder toegankelijk zijn, maar alleen voor 
de bewoners van die huizen. De :gelovi
gen moeten Zondags mishoren in de 
Parochiekerk. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

WAT IS ARBEID? 
Onlangs bespraken we de eenzijdige kijk 
op de maatschappij door deze alleen 
maar te zien als een arbeidsvraagstuk 
en de eenzijdigheid van inzicht door een 
oplossing te .willen b�eiken vanuit een 
loutere arbeidssociologie. 
Eenzelfde eenzijdigheid van inzicht leeft 
er ook omtrent de begrippen "arbeid" 
en "arbeidende stand". 
Onwillekeurig denken velen bi.j het 
woord "arbeid" alleen aan handenwerk, 
werk waarbij op de eerste plaats spier
kracht nodig is en waarbij men handen 
en kleren vuil maakt. En hiermede ver
bonden is een veel voorkomende fout in 
de gesprekken, als zouden alleen maar 
de uitvoerders van handenwerk arbei
den, en zich de naam van "arbeidende" 
stand kunnen toekennen. 
Het is zelfs een fout om de stand der 
arbeiders "de" arbeidende stand te noe
men, wanneer niet uit heel het gesprek 
of geschrevene blijkt, welke stand men 
bedoelt. Het is algemeen in het gebruik 
gekomen om de uitvoerders van hand
werk "arbeiders" te noemen en daarom 
is het, ook door het gebruik, wel juist 
om hun stand de arbeidersstand te noe� 
men; maar het geeft blijk van eenzijdig
heid om hen alleen de naam van "arbei
dende" stand te geven, want "arbeiden" 
doet men in iedere stand, en de over
grote meerderheid van alle standen ar
beidt inderdaad en vele groepen van 
niet-arbeiders zeker niet het minst. 
Hoofdarbeid, leidinggevend werk en 
dergelijke, is evenzeer arbeid als han
denarbeid; en wanneer men het woord 
,,arbeid" wil toepassen op meer ver
moeiend werk, dan is het voor iedereen 
toch wel duidelijk, dat veel hoofdarbeid 
en zorgen-dragende-arbeid, ook licha
melijk, heel wat vermoeiender en afmat
tender is dan de meeste handenarbeid. 
Het is fout om arbeid alleen maar af te 
meten naar de spierkracht die erbij no
dig is en eveneens fout om te denken 
dat iemand die geen werkpak aan heeft, 
of wiens werk zittend gebeurt of hoofd
zakelijk maar best:l!at in schrijf- of praat
werk, eigenlijk geen arbeid zou verrich
ten: al dezen verrichten dikwijls werk, 
dat, lichamelijk bekeken, aan een mens 
meer afbreuk doet dan de meeste han
denarbeid, welke laatste bovendien in 
zeer veel gevallen nog zeer gezond is 
voor de mens, n.l. heel bevorderlijk 
voor de eetlust, de lichaamsbeweging, 
de gezondheid in het algemeen. 

Zijn dit bespiegelingen die voor de 
praktijk geen of weinig nut hebben? 
Dan herinneren wij er maar aan dat 
precies de eenzijdige opvatting omtrent 
de arbeid voor een groot deel schuld is 
van de klassenstrijd voor en na de eer
ste wereldoorlog, en dat deze eenzijdige 
opvatting nog steeds een der grootste 
hinderpalen is voor de onderlinge waar
dering van de klassen en standen. 
Lange tijd is de handenarbeid zwaar on
derschat, zodat deze als koopwaar op 
zijn economische waarde werd geschat 
en gekocht, zonder dat de mens zelf, 
die de arbeid presteerde, in aanmerking 
werd genomen zodat men wantoestan
den aantrof van de grofste uitbuiting 
van kinderen, vrouwen en mannen die 
met handenarbeid in hun onderhoud 
moesten voorzien. Maar in de emanci
patiestrijd van de arbeidersstand is, 
vooral door de arbeiders zelf, een on
derschatting ontstaan van alle niet-han
denarbeid en deden de socialistische en 
nu nog de communistische en ook nog 
wel de scherpst socialistische richtingen 
het voorkomen, alsof alle niet-arbeiders-

, standen eigenlijk maar profiteren van 
wat de arbeiders presteren. 'n Onrecht
vaardigheid en verderfelijk standpunt 
is dit. 

Wat wij nodig hebben in onze maat
schappij, wil er ooit blijvende verbete
ring, ware harmonie komen, is: waarde
ring van elkaars werk in alle vormen 
van arbeid en daaraan vooraf een bete
re opvatting over wat arbeid is. En dan 
zouden wij dit, in het verband waarin 
we thans spreken, het liefst noemen: 
alle prestaties die men als beroep uitoe
fent ten dienste van de evenmens. 
En dan is het duidelijk dat iedere mens, 
van welke stand of van welk beroep 
ook, volle waardering verdient wanneer 
hij deze prestaties naar behoren uitoe
fent, onverschillig of het dan een be
roep is van handenarbeid of hoofdar
beid, en onverschillig of het gericht is 
op de directe voorziening in stoffelijke 
of geestelijke, culturele of charitatieve 
behoeften, of zelfs slechts in de richting 
van de nodige kunst of ontspanning. 
.In deze zin van arbeid is, of moet ten
minste, iedere stand een arbeidende 
stand zijn, een stand dus die arbeidt. 
Onmiddellijk zal men opwerpen dat 
sommigen, vooral onder de zelfstandi
gen, het dan wel erg gemakkelijk heb
ben. Ook hier liggen misverstanden. Er 
zijn zeer veel zelfstandigen die een heel 
wat langere werkweek maken dan de 
.48-urige van de arbeider, en sommige 
van deze zelfst;;mdigen verdienen daar
bij nog minder dan de gemiddelde arbei
der. Het is hier niet de plaats om dit 
met getallen aan te tonen; dit is met 
betrekking .tot de middenstand uitvoerig 

uiteengezet in de pers in de eerste helft 
van dit jaar. Ook vele onderwijsgroepen 
en velen in leidende functies maken 
zeer grote arbeidsweken; het zou te ver 
voeren om alle verschillen te bespreken. 
Dat er, vooral in de hogere standen, 
wantoestanden bestaan op het punt van 
arbeid, geven wij volmondil? toe - we 
noemen dit geval apart omdat het in ge
sprekken van minder bedeelden nog al 
eens naar voren wordt gebracht. Wij 
voegen hier onmiddellijk aan toe: dat 
zo goed als in alle standen hard gewerkt 
wordt, er evengoed in alle standen 
schandalige lijntrekkerij voorkomt en we 
moeten het eerlijkheidshalve aanhalen: 
het minst ontmoet men lijntrekkerij bij 
de zelfstandige kleine middenstand uit 
winkelbedrijf en ambacht. 
Schrijver dezes is in de gelegenheid ver
schillende standen van nabij gade te 
slaan en met hen te spreken: er zi.jn in
derdaad onder de hogere standen ware 
levensgenieters zonder dat zij aanmerke
lijke prestaties leveren voor hun even
mens, zonder te arbeiden dus; maar 
evenzeer zijn er onder de arbeiders 
grote lijntrekkers, die bitter weinig pres
teren voor hun loon vooral in de grote 
bedrijven met veel personeel. Iedere 
eerlijke arbeider zal dit volmondig toe
geven. Hier moet, weer eerlijkheidshal
ve, bijgevoegd worden dat niet alle lijn
trekkerij van arbeiders geheel aan hen
zelf te wijten is. In verschillende grote 
bedrijven bestaat een premiestelsel waar
bij de arbeiders een premie kunnen ver
dienen bij snellere aflevering van een 
bepaald werkobject. Aan die premie 
wordt dan dikwijls een maximum ge
steld, zodat een nog vluggere afleve
ring geen extra beloning meer oplevert. 
Zo is ons een groot scheepsbouwbedrijf 
in het westen van het land bekend, waar 
dit systeem tot massale lijntrekkerij aan
leiding geeft, omdat de aard van het 
werk zodanig is dat een goed geschool
de ploeg hun werkobjecten ver binnen 
de gestelde termijnen zou kunnen klaar 
hebben. 
Dergelijke gevallen zijn er meer te 
geven, waarin lijntrekkerij, ofschoop. niet 
te verdedigen, toch te verontschuldigen 
is. De fout in de leiding is hier groter. 
Zowel de onverdiende genieters als de 
schuldige lijntrekkers zijn parasieten, die 
de erenaam van "arbeidende" mens niet 
verdienen. 
Een van de punten die wij in onze mo
derne maatschappij te veranderen heb
ben is: een nieuw volledig waardebesef 
van de arbeid in al zijn vormen: bij de 
hogere standen de erkenning van de 
waarde van de handenarbeid en bij de 
arbeiders de erkenning van de waarde 
van de meer verstandelijke en de zui
ver verstandelijke arbeid. Dit zal kun
nen voeren tot waardering van ieders 
prestatie voor de samenleving, ieders in
spanning voor het geestelijk, stoffelijk 
en cultureel welzijn, tot de ontspan
ningsbehoeften toe. En dit zal dan, zon
der de werkelijke fouten goed te keu
ren, voeren tot meer begrip, meer ver
draagzaamheid en onderlinge waardering 
van alle standen. T. 

Plaatselijk Nieuws 
HET 2e LUSTRUM VAN DE 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Zoals wij reeds medegedeeld hebben zal 
op Zaterdag 29 September a.s. het 2e 
lustrum van de Heemkundige Studiekring 
voor Boxtel en omgeving op enigszins 
feestelijke wijze worden gevierd. 
Des namiddags om 3 uur zal in de 
foyer van de Ark een bijeenkomst wor
den gehouden, waarbij een overzicht zal 
worden gegeven van het werk en de 
betekenis van de heemkundige kring en 
welke bijeenkomst overigens zal zijn ge
wijd aan het gildewezen, levend nog in 
enige tot de kring behorende dorpen, te 
Boxtel echter verdwenen. Ter opluiste
ring en illustratie zullen de "relieken" 
van de opgeheven Boxtelse schutters
gilden aanwezig zijn: n.l. het gildezilver 
van het St. Barbaragilde, het gildeboek 
van het St. Jorisgilde, het medaillon uit 
de standaard van het gilde van St. Se
bastiaan en het gildeboek van het St. 
Ambrosiusgilde. 
Des avonds wordt de viering voortgezet 
met een Brabantse feestavond. 

. 

Volgende week kunnen waarschijnlijk 
nog nadere mededelingen over deze 
lustrum-viering worden gedaan. De 
leden ontvangen nog een uitvoerig con
vocaat. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 

Dokter v. Groeningen 
Stationatraal 30 Tel, 484 

EMIGRATIE-FILMAVOND. 

De filmavond die Donderdag 20 Sep
tember in de Ark wordt gegeven, is 
eigenlijk op voorhand van succes ver
zekerd. Reclame behoeft er daarom niet 
voor te worden gemaakt. Het is echter 
goed dat iedereen er van op de hoogte 
is. Welnu, er worden films gedraaid 
over Canada en Australië en zo moge
lijk over Nieuw Zeeland. 
De films werden beschikbaar gesteld 
door de Ambassades van de betrokken 
landen. 
,,Austrália to-day" is een kleurenfilm, 
welke de levenswijze in steden en op 't 
platteland vertoont. ,,Volk van Canada" 
is van dezelfde strekking. Daarnaast zijn 
er nog kleinere rolprenten, die bijzon
derheden geven over industrie, land
bouw en veeteelt. 
Tussen de films door zullen de Wel
eerw. Heer Kapelaan F. Verhagen en 
de Heer F. v. Puijenbroek, directeur 
van het Arbeidsbureau, over emigratie 
spreken. Mogelijk komt ook Pater v. d. 
Elzen enige indrukken geven van zijn 
reis door Canada. 
Het zal dus een avond zijn voor ieder
een. De mensen die de grote trek wil
len aangaan zien en horen wetenswaar
digheden over het beloofde land, en de 
hierblijvers kunnen zich op de hoogte 
stellen van de bijzonderheden der lan
den, waar hun families, vrienden of ken
nissen hun nieuwe bestaan zullen op
bouwen. Kinderen laat men natuurlijk 
thuis. 
Dus 20 September 7.30 uur in de Ark, 
toegangsprijs 40 cent. 

EMIGRA TIECURSUS. 
De nieuwe cursus begint 27 September
a.s. om half 8 in de Ark.
E!r; zijn l'eedis een 30-tal deelnemers.
Nieuwe aanmeldingen kunnen nog wor
den gedaan op de bekende Adressen.

GESCHENKKAARTEN 
RIJKSPOSTSPAARBANK. 

Belanghebbenden zij medegedeeld, dat 
de geschenkk<1.arten, welke ter gelegen
heid van het 70-jarig bestaan van de 
Rijkspostspaarbank werden uitgegeven, 
nog de gehele maand September op het 
postkantoor kunnen worden ingeleverd. 

MISSIE-THUISFRONT. 

Opgehaald door Nelly van Esch, op de 
uitvaart van Bertha Smits-van Kempen, 
de somma van f 24,- voor de Missie 
van Sparrendaal. 

TWEE AANRIJDINGEN 
OP EINDHOVENSEWEG 

Eén met dodelijke afloop. 
Toen de 72-jarige landbouwer J. Vul
lings Maandagmiddag per fiets van Box
tel naar huis terug wilde keren en daar
bij op d� Eindhovenseweg plotseling 
overstak om de inrijlaan naar zijn wo
ning te bereiken, werd hij verrast door 
een luxe wagen die in volle vaart nader
de uit de richting Den Bosch. De aanrij
ding was zo hevig, dat V. op slag ge
dood werd. 
De bestuurder treft geen schuld. 
Dinsdagavond had, eveneens op de Eind
hovenseweg, maar nu juist vóór de over
weg, een verkeersongeval plaats. Een 25-
jarige Bestse jongeman, die uit de rich
ting Boxtel kwam, werd bij het kruisen 
van de Oirschotseweg gegrepen door 
een bestelwagen, die vanuit de richting 
Oirschot komende de Eindhovenseweg 
op wilde rijden. De jongem4n liep hier
bij een hoofdwonde en een hersenschud
ding op. Hij werd na een voorlopige be
handeling door dokter Kluytmans naar 
het ziekenhuis vervoerd. 
De politie selt een onderzoek in naar 
de oorzaak van het gebeurde. 
COLLECTE T.B.C.-BESTRIJDINC. 

Op het moment, dat Boxtel geheel in het 
teken van de T.B.C.-bestrijding staat, 
komen de "Christelijke Sanatoria" en 
,,D.E.L." (,,Draagt Elkanders Lasten") 
op het menslievende deel van onze be
volking een beroep doen om door fi
nanciële steun ook de tweede faze van 
de strijd tegen de tuberculoosheid mo
gelijk te maken. 
Ofschoon de genoemde instellingen dit 
jaar een gezamenlijke collecte houden, 
vertrouwen wij er toch op, dat Boxtel 
deze bij de a.s. Zaterdag 15 September 
te houden collecte zó milddadig zal ge
denken, dat de opbrengst voor elk der 
samenwerkende instellingen toch nog 
groter zal zijn dan in andere jaren. Wij 
willen er onze lezers nog op attent ma
ken, dat het oude waardeloos verklaarde 
geld, bij deze collecte weer benut kan 
worden en voor de Christelijke Sanato
ria en D.E.L. de volle waarde heeft. 
Werkt mede aan het behoud van onze 
volksgezondheid en maak ook deze col
lecte tot een succes! 
R.K.J.B. 
Deze winter zal wederom een algemene 
landbouwcursus worden gegeven. Aan
melden zo spoedig mogelijk bij een van 
de landbouwonderwijzers. Aanvang van 
deze cursus begin October. Duur twee 
jaren! 

Missieo Thuisfront 
• In het jaar 1938 sprak Paus Pius XI z.g.
haast profetische woorden: ,,Gelukkig,
ja gelukkig, gij jongeren! Gij zult scho•
ne en grote, ja wonderbare en verras·
sende dingen zien! Vele volkeren zul�
!en tot de Kerk komen, vele volkeren,
die nu nog ver verwijderd zijn! Geluk
kig gij, die mede kunt werken om dit
grote en wonderbaarlijke werkelijkheid
te doen worden."
Inderdaad, constateerde Zijn opvolger
Pius XII, heeft de grote Missiepaus ge
lijk gekregen.
Onder de regering van Pius XI werden
221 nieuwe missiegebieden en 't aantal
missionarissen verdubbeld en de inheem•
se priesters met bijna 100% vermeer
derd, met reeds 70 bisdommen die door
inheemse bisschoppen worden be!i_tuurd.
Volgens de statistiek van de Voortplan
ting des Geloofs van het vorig jaar Sep
tember is het aantal christenen in de
missies gestegen tot 30 millioen, meege
rekend de doopleerlingen. Missionaris
sen zijn er: 26.840 priesters, 9.331 broe
ders, 61.577 zusters.
Hieronder zijn ook echte Boxtelse men
sen, mannen en vrouwen in Boxtel ge
boren en getogen.
De Boxtelse Missienaaikring verzoekt
aan de inwoners om portretten en adres
sen van hun missionarissen in te leve
ren. Een vijftiental echte Boxtelse inwo
ners, werkzaam in de Missie, als pries
ter, broeder of zuster, werden daardoor
bekend.
De portretten van deze "herauten van
het Evangelie" zullen worden afgedrukt
in een keurig verzorgd cliché in Bra
bents Centrum, terwijl een afdruk zal
worden geplaatst in de parochiekerken
van Boxtel.
Wij hebben dit gedaan voor onze jon
gens in Indonesië. Het idee om dit ook 
te doen voor onze frondstrijders in de 
missielanden is zeker verantwoord. 
Een kleine gedachtenis en herinnering 
aan onze dierbaren die zulk een zwaar 
werk moeten doen ver van huis, en ons 
gebed zo nodig hebben, is zeker op zijn 
plaats. 
Alle Boxtelse missionarissen hebben een 
thuisfront in de Boxtelse Missienaai" 
kring. Een grote groep Boxtelse mensen 
willen werken, meewerken aan het mis
siewerk door hun eigen missionarissen 
te helpen. 
In October zal in de Ark een tentoon
stellilll? worden gehouden om nog meer 
belalll?ste� te wekken voor dit mooie 
werk voor onze Boxtelse mis.sionarissen. 

MASSALE DOORLICHTING 
ratorium genieten. De behandelende 
dokter behoeft slechts de aanvraag tot 
onderzoek af te geven en de nieuw ge
schapen mogelijkheden van ons zieken
huis als gezondheidscentrum worden 
werkelijkheid. 

IN DE AANV ANC LIGT DE DAAD ! 

III. 

Jl. Maandagmorgen is het werk der 
doorlichting begonnen en hebben onze 
Burgemeester en zijn echtgenote zich als 
eersten aan het onderzoek onderworpen. 
Ook de gewone fotograaf mocht een op
name maken en dit go.ede voorbeeld op 
de gevoelige plaat vastleggen. Onder
tussen waren de overige opgeroepenen 
ook present en weldra was het beeld van 
de massale doorlichting ook voor Boxtel 
een feit. geworden. De algemene indruk 
is reeds gunstig, omdat uit de ervaring 
nu bewezen wordt, dat voor de vrees 
van onaangename gevolgen geen reden 
bestond. 
Tegelijkertijd is het onderzoek voor de 
schoolkinderen begonnen of liever voort
gezet, wo,nt de lagere school in Lennis
heuvel heeft de primeur gehad. Naar 
aanleiding van de ontdekking van en 
kele actieve tuberculose longHjders (ge
lukkig in de allereerste aanvang nog) bij 
het gebruikelijke geneeskundig school
onderzoek op tuberculose, zijn alle niet
reagerende schoolkinderen met B.C.G. 
vaccin tegen tuberculose ingeënt na ver
kregen toestemming der ouders. Merk
waardig was de reactie van de kinderen 
zelf! Eerst waren zij natuurlijk bevreesd 
voor de prik, maar nu bij controle het 
puistje was opgekomen en dus de ver
zekering kon worden gegeven, dat zij 
zich veilig konden voelen voor tubercu
lose, nu was er plotseling als het ware 
een ontspanning. Kinderen voelen ge
woonlijk de dingen spontaan aan. ,,Is dat 
nu alles?", was het algemeen oordeel. 
Gedurende drie weken zal Boxtel in het 
centrum van de belangstelling voor tu
berculose bestrijding staan. De S.O.T.U. 
voor de volwassenen en de schoolartsen
dienst voor alle schoolgaanden werken 
samen met het consultatiebureau, waar 
alle gegevens verwerkt en gecontroleerd 
worden. Alle schoolkinderen, die tegen 
tuberculose worden ingeënt, krijgen 
daarvan een aantekening op hun inen
tiugskaart of krijgen bij deze gelegen
heid een nieuwe inentingskaart. De 
ouders ontvangen vooraf een formulier
tje met de mededeling, dat hun kind in 
aanmerking komt voor t.b.c.-inenting en 
met het verzoek dit formulier getekend 
mede naar school te brengen. Eenmaal 
in het bezit v11n een inentingskaart zijn 
alle ouders op de· hoogte van hetgeen 
door de schoolarts verricht is omdat de 
inentingskaart na de inenting' weer door 

.het kind mede naar huis genomen wordt. 
In de toekomst ontvangen de ouders het 
verzoek om de inentingskaarten mede 
te geven aan hun kinderen, zodra de 
schoolarts een bepaalde inenting gaat 
verrichten. De inentingskaart vervult op 
deze wijze tegelijk de rol van toestem
ming-geven. 
Wij zijn nu drie weken lang in afwach
ting of er inderdaad onbekende lijders 
en dus bronnen van besmetting gevon
den zullen worden. Natuurlijk komen 
daarbij ook enkele gevallen, die naar 
het consultatiebureau verwezen zullen 
worden voor nader onderzoek. Dit nader 
onderzoek betreft niet uitsluitend de 
longtuberculose. Wij mogen immers niet 
vergeten, dat ook andere organen dan 
de long gevoelig zijn voor de tuberkel
bacil, b.v. het geraamte, klieren en ten 
slotte de nieren. 
Met de reorganisatie van ons ziekenhuis 
en de uitbreiding met. de specialistische 
poliklinieken is ook een klein, maar mo
dern laboratorium in gebruik gesteld. Dit 
laboratorium is in staat om speciaal ook 
bacteriologisch onderzoek te verrichten. 
Niet alleen de patiënten, die in het Li
duina ziekenhuis worden verpleegd, 
maar ook de patiënten aan de diverse 
poliklinieken zullen, vaak ongemerkt, de 
bescherming van het werk van dit labo-

Dit betekent b_v. dat de aan longtuber
culose verdachte patiënt tegelijkertijd 
urine- en bloedonderzoek krijgt, zo 
dat niet alleen de long, maar ook alle 
overige organen een controle ondergaan. 
Met dit massale longonderzoek wordt de 
grondslag gelegd voor een blijvende be
strijding der tuberculose, omdat alle be
treffende instanties tot samenwerking 
zijn gebracht. Straks als het massale 
werk is gedaan dan wordt het ontbre
kende aangevuld, zodat degenen, die na 
zich laten onderzoeken en medewerken, 
ook overtuigd kunnen zijn, dat al het 
mogelijke zal worden gedaan om de 
volle 100 % der inwoners te bereiken; 
natuurlijk vrijwillig, maar bij voort
during. 
Na de bloedtransfusie moet ook de tu
berculosebestrijding een succes worden. 
Binnenkort bestaat ook in het Liduina 
;ziekenhuis de mogelijkheid tot bloed
transfusie, zod_at wij ook in dit opzicht 
met recht mogen besluiten: ,,In de aan
vang ligt de daad!" Het begin van een 
georganiseerde samenwerking voor ge
zondheidszorg is gemaakt. U behoeft 
zich slechts aan te sluiten, want de kin
deren hebben reeds het voorbeeld ge
geven. D. 

Foio: Jos W. de Koning, Past. Erasstr,1at 10 

Komt U ook? Burgemeester Van Helvoort onderwie'l) zich Ma�ndagmorgen als 
eerste aan het Röntgenologische Borstonderzoek. Dit goede voorbeeld is sinds-
dien reeds door honderden gevolgd .. . . .  . 



Autoped races 

Laatste. ,,wedstrijdbulletin" 
Het aantal deelnemers zal de 
150 overschrijden. - Kinderen 
om half vier aanwezig - Om 
4 uur precies start. - Tussen 
half 3 en half 4 laatste gelegen
heid voor afhalen startnummers 
en aanmeldins.? nieuwe deel
nemers. 

Zaterdag 15 September eerstkomende, 
morgen dus, zal het nieuwe wegdek 
van de Molenstraat, gedurende de uren 
3 tot 7 uitsluitend voor "sm,lverkeer" 
zijn opengesteld. . 
Niet minder dan ruim 150 Jongens en
meisjes zullen dan in een sportieve
strijd elkander de erepalm in de auto
pedraces betwisten. 
Reeds in verscheidene afleveringen van 
ons blad mochten wij omtrent de ko
mende wedstrijden, die voor het eerst
in Brabant worden gehouden, een uit-.
eenzetting geven. 
We volstaan dus nu met alsnog enkele
punten te vermelden die van belang zijn
voor de deelnemers en voor de toe
schouw·ers. 
Van half drie tot zeven uur is de Mo
lenstraat voor alle verkeer, ook voet
gangers verkeer,afgesloten. 
Tegen betaling van f 0,25 voor volwas
senen en van f 0,10 voor kinderen tot
15 jaar (bewoners van de Molenstraat
en deelnemende kinderen vanzelfspre
kend uitgezonderd), kan eenieder getui
ge zijn van de wedstrijden die . door
• Boxtel Vooruit" worden georgamseerd.
Tussen half drie en half vier bestaat
voor de kinderen die zich reeds hebben
aangemeld de hatste gelegenheid voor
het afüalen van de startnummers. Ge
durende dezelfde tijd kunnen ook nieu
we deelnemers zich nog aanmelden. 
Afhalen van startnummers en bovenver
melde aanmelding moet geschieden bij
de finish, vlak bij de houtwerf. 
Kinderen die reeds eerder hun start-

Plaatselijk Nieuws 
NOODWEER BOVEN BOXTEL. 
De natuurelementen hebben zich deze 
week tijdens het hevige noodweer niet 
gestoord aan het 40-jarig dienstjubileum 
van de directeur der NEFA-bouwplaten
fabriek, want op de vooravond van dit 
feest - Maandagavond - sloeg de 
bliksem bij dit bedrijf in en veroorzaak
te brand in een der loodsen. 
Ofschoon de bliksem in een machine. 
sloeg, waaraan nog vier arbeiders van 
de nachtploeg werkten, kwamen er geen 
persoonlijke ongelukken voor. Wel vatte 
de in de loods aanwezige houtwol on
middellijk vlam, doch de inmiddels ge
waarschuwde directeur van het bedrijf, 
de heer van Meurs, slaagde er met de 
hulp van omwonenden spoedig in het 
vuur te bedwingen. De schade bleef 
daardoor nagenoeg beperkt tot een ge
deeltelijk vernielde machine. 

'De ·Boxtelse Brandweer, die spoedig ter 
assistentie aanwezig was, behoefde nog 
slechts het nablussingswerk ter hand te 
nemen. 

-o-
Tijdens dit zelfde onweer werden op 
de Roond en Luissel enkele koeien in de 
weilanden door de bliksem getroffen en 
gedood. 

UITSLAG VERLOTING VAN 
,.BRABANTS TONEEL". 

8 41 49 104 133 197 210 
237 248 287 298 433 445 452 
461 468 532 563 620 701 707 
708 710 779 788 790 815 866 
884 909 915 953 954 985 1029 

1034 1039 1046 1062 1080 1091 1099 
1113 1153 1173 1186 1190 1201 1240 
1249 1253 1273 1326 1333 1341 1347 
1354 1377 1390 1391 1463 1515 1542 
1546 1613 1709 1737 1784 1791 1809 
1859 1864 1866 1871 1879 1890 1899 
1935 1968 1982 2097 2130 2147 2155 
2180 2181 2269 2270 2332 2336 2406 
2476 2489 2490 2539 2641 2675 2752 
2758 2774 2777 2781 2782 2820 2824 
2922 2926 2950 2966 2973 2983 3011 
3114 3123 3177 3274 3277 3299 3313 
3316 3317 3321 3346 3380 3431 3458 
3469 3496 3515 3529 3571 3612 3620 
3646 3653 3680 3693 3760 3777 3889 
3925 
De houders van bovenstaande loten 
kunnen op Zondag 16 September a.s. 
tussen 10 en 12 uur v.m. in het St. Pau-
lus Jeugdhuis in de Nieuwstraat een der 
fraaie prijzen af komen halen. 

FATIMA-KAPEL. 
(Verantwoording ingekomen giften). 

Vorig saldo f 608,36 
Opbrengst oud papier 

Export Centrale 
N.N. Prins Hendrikstraat 
Wekelijkse bijdrage 
Offerbusje 
M. v. d. Langenberg
Wekelijks kwartje 

,, 35,-
1,-

" 10,42 

3,10 
2,-
0,25 

Totaal f 660,13 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag en Donderdag van 10 tot 12 
uur. 
SOCIAAL CHARITATIEF CENTRUM. 
In verband met de plaatsruimte bil het 
borstonderzoek is het Bureau van het 
Sociaal-charitatief Centrum, Burgakker 
5 vanaf 15 tot 29 September gesloten. 
Gedurende deze periode zal het spreek
uur word�n gehouden op_: Maandag, 
Woensdag en Vrijda�. van 9 tot 12 uur 
op het Gemeentehuis. 

nummer in ontvangst namen, moeten dit 
nummer vanzelfsprekend medebrengen. 
Ze kunnen dit nummer bevestigen op 
de autoped of kunnen dit op de borst 
spelden. 
De gehele regeling van de wedstrijden 
wordt middels een geluidsinstallatie be
kend gemaakt. 
Eenieder houde zich nauwkeurig aan de 
aanwijzingen. 
Om vier uur precies gaan de eerste 
,,renners" van start. 
Er wordt in series gereden. Eerst nadat 
alle series verreden zijn zullen de fina-

. les worden verreden. 
Nauwkeurig zal worden gelet op de na
leving van het wedstrijdreglement, dat 
voor elke serie zal worden bekend ge
maakt. 
De voornaamste bepalingen luiden: van
af de start tot aan de finish moet een 
der voeten rusten op de autoped." Direct 
na het startschot, dus geen grote aan
loop. Tijdens het rijden mag de tegen
stander niet worden gehinderd door zig
zag-rijden of anderszins. 
Op eerste aanzegging moeten de deel
nemers zich naar de startlijn begeven. 
Wie niet op tijd aan de startlijn is, 
wordt onherroepelijk van deelname uit
geschakeld. 
Voor een vlot verloop van de wedstrij
den is deze regeling noodzakelijk. 
Per microfoon zal tijdig genoeg worden 
gewaarschuwd. 
Alle toeschouwers worden dringend ver
zocht zich nauwkeurig te houden aan 
de door Politie en de Jury te geven aan
wijzingen. 
De Boxtelse jeugd en evenzeer de 
ouderen kunnen, wanneer het weer 
medewerkt, een genoeglijke middag be
leven: 
Het zal een hels spectakel worden in de 
Molenstraat. 
Zorgt dat U er bij bent! 

ODE AAN ZUSTERS URSULINEN. 
Het is van Boxtels Harmonie een 
sympathieke geste geweest om de Zus
ters Ursulinen, als dank voor het vele 
goede parochiewerk in de periode van 
haar verblijf te Boxtel verricht, een con
cert aan te bieden. 
Dit verlengstuk van het gouden feest 
van de Parochie H. Hart 1s behalve 
voor de Zusters Ursulinen en haar leer
lingen ook voor Boxtel's Harmonie on
vergetelijk geworden. Er werd Dinsdag
avond in het St. Ursula-klooster n.l. met 
zulk een overgave en muzikaliteit ge
musiceerd, dat dit dilettantencorps 
daarvoor alle lof verdient. 
De Rector van de Zusters Ursulinen 
dankte na afloop de dirigent en de mu
zikanten dan ook allerhartelijkst voor de 
prachtige avond, welke de kloosterge
meenschap door het gegeven concert te 
genieten had gekregen. Een der be
stuursleden van Boxtels Harmonie ant
woordde hierop, dat niet alleen de toe
hoorders maar ook de uitvoerenden ge
noten hadden, daar het musiceren in 
een dergelijke omgeving en voor zo'n 
dankbaar gehoor lang geen alledaags 
genoegen is. 
Boxtels Harmonie heeft zich werkelijk 
van haar beste zijde laten zien, doch 
Mère Prieure heeft dit blijkens haar 
gastvrijheid en gulheid op de juiste 
waarde weten te schatten, zodat Boxtels 
Harmonie als 't ware opnieuw met enig 
schuldgevoel van de Zusters Ursulinen 
afscheid genomen heeft. 

DEELNAME 
RUNDVEE BONDSFOKDAG. 
Zij die wensen deel te nemen aan de 
Rundvee Bondsfokdag te Eindhoven, 
moeten zich uiterlijk vóór 16 September 
opgeven bij de secretaris der Fok- en 
Controlevereniging "Ons Belang", Ton
geren 6, Boxtel. 

EEN NIEUWE OUTILLAGE 
VOOR AUTOBANDEN-REPARATIE. 
Voor heren automobilisten zal het van 
belang zijn te weten, dat bij voorko
mend malheur met hun autobanden in 
de Garage van A. P. v. d. Brand, Bos
scheweg 36, voor ,!lle reparaties de 
nieuwste Amerikaanse herstelapparaten 
in bedrijf zijn gekomen: een volautoma
tisch vulcaniseerapparaat en 'n band
spreider, waarmee de band gekeerd 
wordt, zodat elke breuk zichtbaar 
wordt. Zowel herstellingen aan de 
zwaarste truckbuitenbanden als aan luxe 
banden worden gegarandeerd en af
doende hersteld. 
Voor Boxtel de enigste gelegenheid voor 
dit soort reparaties. 
Zie verder advertentie in dit blad. 

Wist U .... 
dat... de zon ( volgens de nauwkeurigste 

berekeningen!?) ongeveer drie 
milliard jaar oud is? 

dat... de zon 9.000.000 mijl van ons ver
wijderd is? 

dat... zich op de rand van de zoh ('n 
gaslichaam) voortdurer;id een in• 
teressante en verbazingwekkende 
activiteit ontplooit, bestaande uit 
enorme uitbarstingen? 

dat... de z.g. ,,zonnevlekken" geweldige 
wervelwinden van hete gasen•zijn, 
die zich over het oppervlak der 
zon bewegen en zowel electro
nisch als magnetisch geladen zijn? 

dat... vulkanisch glas, gedolven uit een 
krater in Nevada, verwerkt kan 
worden tot waterwerend bouwma
teriaal, dat slechts een derde 
weegt van beton doch 2½ maal 
zo sterk is? 

GEMONDE 
CONCERT EN TAPTOE. 

Op Zaterdag 15 September a.s. zal de 
Harmonie "Kunst en Vriendschap" uit 
Vught een bezoek brengen aan Gemon
de. Om half 8 zal de Fanfare "St. Lam
bertus" in De Kaart klaar staan om de 
gasten feestelijk te ontvangen. Hierna 
volgt dan een korte muzikale wandeling 
door Gemonde. Om 8 uur begint ver
volgens het concert op de kiosk. Het 
programma is als volgt: 
Semper F=idelis, mars J. Sousa
Une Soirée d'automne aux Ardennes 

A. Govaert
Espana, Suite de Valses E. Waldteufel 
Les Cloches de Corneville, Selectie 

Robert Flanquette, arr. J. K. Clampel 

PAUZE. 

Der Vogelhändler, Selectie 
Carl Zeiler, arr. S. P. van Leeuwen 

Verjaardagsserenade 
F. Lincke, arr. Fr. van Diepenbroek

Chant du Soir, Grande Valse de 
Concert Sam Vlessing 

Sons of de Brave, Mars 
F. Bidgood, arr. A. Winter

Na dit concert, om circa 10 uur, tot be
sluit grote taptoe. 

SPORT-NIEUWS 

K.S.V. ,,O.D.C." 
O.D.C. - O.J.C. 6- o
S.E.T. 2- O.D.C. 2 1 - 1

Het eerste elftal van O.D.C. behaalde 
Zondag een ruime overwinning op OJC 
dat niet alleen met taaie . vasthoudend
heid een half uur lang de steeds terug
kerende ODC-aanvallen het hoofd wist 
te bieden, doch in de laatste 10 minuten 
van de eerste helft met 'n laatste krachts
explosie de O.D.C.-ers nog in de verde
diging wist te drukken. Dat de eerste 
helft met een 1-0 voorsprong kon wor
den afgesloten was zeer zeker verdiend, 
al zou een 3-1 of 3-2 voorsprong de 
verhouding beter hebben weergegeven. 
Reeds in de tweede minuut na het begin 
doelpuntte O.D.C. door van Munster, 
die een voorzet van Traa ineens in
schoot O.D.C. speelde beter dan de gas
ten, die yoorlopig alle zeilen moesten 
bijzetten om erger te voorkomen. Hun 
aanvallen kwamen niet verder dan het 
trio Pennings-Wagenaars-Peijnenburg; 
Snijders hoefde zich alleen maar te ont
fermen over schoten van ven·e afstand, 
die bovendien de juiste richting meestal 
nog misten. Dat O.D.C. in deze periode 
van overwicht maar e_en doelpunt kon 
scoren moet voor een groot deel worden 
toegeschreven aan pech( we denken aan 
een schot van v. Dijk dat van de lat 
terug kwam en een kogel van Scheepens 
die tegen de paal vloog) en aan het veel 
te hoog spelen van de bal, die daardoor 
moeilijk onder controle te krijgen was 
en meestal een prooi werd.van de O.JC. 
verdediging. Het bewijs dat het anders 

moet en ook kan werd reeds g_eleverd in 
de eerste aanval na de hervatting. Pij
nenburg kreeg de bal op het midden
veld, schoof hem door naar v. d. Boo
gaard, die de vijandelijke verdediging 
passeerde en langs de uitgelopen 0.].C.
doelman in het verlaten doel schoot. Dit 
doelpunt bracht bij de O.D.C.-ers het 
zo nodige zelfvertrouwen, en nu kreeg 
men een geheel ander spelbeeld te zien. 
Hierbij mag niet uit het oog worden 
verloren, dat de O.JC.-ers niet meer de 
kracht bezaten, om met succes tegen
stand te bieden. Met de regelmaat van 
de klok scoorden de O.D.C.-ers het hal
ve dozijn vol, waarvan -d� makers waren 
v. d. Boogaard 4, en van Munster 2.
Volledigheidshalve moet worden opge
merkt, dat 0.].C. in de laatste 10 minu
ten van de eerste helft wegens hands 
een strafschop kregen toegewezen, die 
hard werd overgeknald. 
Het tweede elftal boekte een verdienste
lijk gelijk spel in Tilburg tegen S.E.T. 2. 

Programma voor a.s. Zondag: 
Reusel Sport-O.D.C. aanvang half 3 
O.D.C. 2-O.J_C. 2 aanvang half 3.
Reusel Sport is voor O.D.C. een onbe
kende tegenstander, doch afgaande op 
de uitslag van j.l. Zondag Korvel-Reu
sel Sport 1-10 kan men aannemen dat 
deze niet voor de poes is. In ieder ge
val weten die lui wat doelp1:mten ma
ken is. 
Het tweede elftal krijgt de reserves van 
0.].C. op bezoek. De mogelijkheid van 
de volle buit is hier groot. 

K.S.V. ,,BOXTEL". 

Slechte start in nieuwe competitie. 
Het is tussen Boxtel en Taxandria stui
vertje wisselen gebleven, want toen de 
roodwitters Zondag j.l. in Oisterwijk bij 
de Taxandrianen op competitiebezoek 
gingen, moest men na een ongewoon 
slechte wedstrijd met 4-0 het onderspit 
delven. Deze hoge cijfers mogen dan 
wat geflatteerd zijn, de nederlaag was in 
elk geval de verdiende afstraffing van 
een foutieve speelwijze. Dat Boxtel in 
deze eerste wedstrijd om de knikkers niet 
eens de schaduw was van de ploeg, die 
zich in de oefenwedstrijden soms zo kra
nig weerde, was nl. op de eerste plaats 
het noodlottig gevolg van 'n slecht bezet 
middenterrein. Door het verlies van deze 
centrale basis, boterde het spoedig na 
de aanvang ook niet meer in de overige 
linies, waar nog wel h.iJ.rd gewerkt werd, 
doch waar succesvol voetbal uitgesloten 
was. Toen de rust inging was het nog 
maar 1-0, doch toen kort na de rust 
het tweede Taxandria-doelpunt viel, 
bleek Boxtel's weerstand bijna volledig 
gebroken. De krampachtig spelende 
roodwitters, die in de aanvallen de nodi
ge stootkracht en fantasie misten, wer
den ondanks hun veldmeerderheid (cor
nerverhouding 3-8 ten gunste van de 
gasten) toch een gemakkelijke prooi voor 
de Oisterwijkers. Enkele uitvallen lever
den de Oisterwijkers de zeldzaam 
mooie kansen om aan alle onzekerheid 
resoluut een einde te maken en zo werd 
het ondanks het goede doelverdedigen 
van Boxtel's keeper 4-0! 

Geheime Dienst 

VAN OPRITSCHINA NAAR M.V.D. 
Iwan de Verschrikkelijke, de Russi
sche despoot, stichtte reeds een spi
onnagè-afdeling, de Opritschina, die 
leger en burgerij in toom moest hou
den. Later viel die taak ten deel aan 
Benckendorffs Gendarmerie, onder 
Nicolaas II werkte de Ochrana. 
Maar toen de Bolsjewisten het heft 
in handen kregen, gebruikte Lenin 
terstond de Tsjeka als instrwnent om 
zijn gez� te handhaven. Onder de 
namen Gpoe, NKVD en MVD is de 
Russische geheime dienst, eens het 
werktuig van despotische Czaren, tot 
op de huici4(e d� blijven bestaan. 

Nicolaas I, Czaar aller Russen, was een 
somber, wantrouwend en heerszuchtig 
man. Zijn voorganger, Napoleons grote 
tegenstander Alexander I Romanoff, 
hield er liberale denkbeelden op na. Ni
colaas moest daarvan niets hebben. 
Toen dan ook een groep, bekend als de 
Dekabristen, bestaande uit officieren en 
intellectuelen, via een opstand probeer
de de liberale gedachte te doen zegevie
ren, zorgde Nicolaas er voor, dat die 
opstand met ijzeren hand werd onder
drukt en vele Dekabristen eindigden hun 
leven aan de galf of in Siberië. 
Dat zoiets kon gebeuren, verontrustte 
Nicolaas en hij besloot zijn Russen goed 
in de gaten te laten houden. Hij wist 
zijn mensen goed te kiezen. Zoals hij 
eens een huzaren-officier had benoemd 
tot president van de Heilige Synode, 
omdat deze, die zijn huzaren zo goed 
wist te drillen, ook met "monniken en 
papen" wel raad zou weten, zo koos hij 
zich thans Graaf Benckendorff en be
lastte hem met het commando over een 
nieuw op te richten corps, de Gendar
merie. 
Rowan vertelt in zijn standaardwerk , 
,,History of Secret Service" hoe Ben
ckendorff, ter audiënte gaande bij zijn 
keizerlijke meester, probeerde van deze 
enkele nadere instructies los te krijgen. 
Maar Nicolaas trok met theatraal ge
baar een hag@lwitte .zakdoek uit zijn 
zak en bood die Benckendorff aan. -
Droog de tranen der verdrukten 
sprak hij - en moge uw conscientie 
even blank blijven als dit linnen. 
Waarop, zoals Rowan ironisch opmerkt, 
Benckendorff ,die aan een half woord 
11:enoeg had, terstond begon zorg te dra
gen voor een grote schare verdrukten 
en een niet te stelpen tranenvloed ..... . 

* * *

Wanneer deze geheime politiemacht aari 
het werk gaat, draagt dat werk het 
stempel van de 1;,ureaucratie. In politie
ke processen geschiedde steeds de ge-

hele rechtspleging schriftelijk, de be
klaagde kreeg noch zijn aanklager, noch 
zijn verdediger te zien. Dit bracht na
tuurlijk g�weldige vertragingen en een 
nog geweldig_er papierlawine met zich 
mee en stempelde ook het werk der ge
heime politie. 
De agenten van deze dienst hebben het 
dan ook buitengewoon druk met het 
schaduwen van allerlei "verdachte" per
sonen. De kleinste kleinigheid ontsnapt 
niet aan hun aandacht. Men weet in 
welk costuum de • aldus geschaduwde 
des morgens zijn woning verliet, met 
wie hij heeft gepraat, in welk huurrijtuig 
hij heeft gereden en in welke winkel aij 
sigaren heeft gekocht. Niemand, die niet 
het risico loopt, dat op een goede dag 
de spionnen van de geheime politie zijn 
gangen volgen en op een kwade dag de 
aanzegging krijgt om binnen vier en 
twintig uur naar een onherbergzaam 
plaatsje in Siberië te vertrekken ... als hij 
niet zonder vorm van proces wordt op
gepakt en ondergebracht in de beruchte 
duistere en vochtige kazematten van de 
Peters- en Paul§vesting, die bij vloed 
onder water lopen ..... . 
Nicolaas I heeft, dank zij (of ondanks) 
deze activiteit van zijn geheime politie
macht, zijn leven op zijn bed kunnen 
beëindigen, maar zijn opvolger Alexan
der Il, bekend als "de bevrijder der Lijf
eigenen" moet van al dit ondergrondse 
gedoe niets hebben. Hij -grqbeert het 
zonder geheime politie. Maar hij wordt 
het slachtoffer van zijn liberale denk
beelden. De verdrukte Polen zien ook 
in hem de tyran en plegen een aanslag. 
De kozakken van zijn escorte vallen 
dood en gewond ter aarde. Alexander 
stapt dapper uit zijn rjjtwig om te zien 
hoe het met zijn soldaten gaat. Dan 
valt hij zelf ..... . 
Zijn opvolger heeft zijn les geleerd en 
verdubbelt meteen de activiteit der ge
heime politie en dan komt de Ochrana, 
de geheime staatspolitie in actie, die 
vooral berucht is geworden door het 
veelvuldig gebruik van agents provoca
teurs. 

* * *

In het Keizerlijke Rusland vindt men 
dan in alle steden de geheime revolu
tionnaire genootschappen, waarin vooral 
de studenten een grote rol spelen. 
In die genootschappen worden de agents 
provocateurs "geplant", zij maken alle 
beraadslagingen mee, spelen vaak zelfs 
een leidende rol, om op het juiste mo
ment de samenzweerders aan de politie 
te verraden. 
Berucht is als zodanig geworden Azeff, 
één der "azen" van de Ochrana, maar 

Een nieuwe lichtbron 

Amerikaanse in11:enieurs zijn er in ge
slaagd een nieuwe lichtbron te con
strueren - een glazen plaat die een 
zacht schijnsel geeft als de plaat onder 
stroom wordt gezet. De deskundigen 
verklaren dat dit de eerste nieuwe licht• 
bron is sinds de uitvinding van de fluo-
rescentiebuis. 
De glasplaten geven over de gehele op
pervlakte licht. Zij hebben een speciale 
behandeling ondergaan om één kant ge
leidend te maken en zijn daarna met 
fluorescerend materiaal bespoten dat 
tevens voor de isolatie zorgt. De andere 
kant wordt dan met een dunne laag alu
minium bedekt dat er in vacuo op ver
stoven wordt. 
Aan beide kanten van de ruit bevindt 
zich dus een geleidende laag._ Deze la
gen zijn door de ruit v_an elkaar geschei
den en vormen dus een condensator. 
Worden de twee lagen van deze con
densator elk m�t een pool van het licht
net verbonden, dan zal de condensator 
uit de aard der zaak, als het een wissel
stroomnet is, stroom verbruiken. Een 
deel van de opgenomen energie wordt 
in de vorm van licht weer uitgestraald, 
de rest wordt in warmte omgezet. 
Deskundigen verklaren dat dergelijke 
lichtende panelen zeer weinig stroom 
verbruiken en tussen de een en vijf 
jaar me�aan. Tot nu toe worden zij 
slechts in enkele kleuren licht geleverd: 
groen, goudgeel, zacht blauw en dag
licht. 
Men verwacht dat dergelijke platen ge
bruikt zullen worden voor lichtende mu
ren en plafonds, naambordjes en ver
lichte wijzerplaten voor klokken. Zij 
zijn ook zeer geschikt voor de verlich
ting van donkere trappenhuizen. Het 
licht is echter niet sterk genoeg om er 
bij te zitten lezen. 

Na een lange rustperiode kwamen ·ook 
het tweede en derde elftal van de K.S.V. 
"Boxtel" weer eens in het veld. Het 
tweede elftal speelde thuis een vriend
schappelijke wedstrijd tegen Nemelaer 1 
uit Haaren en won met 2-1. Het derde 
elftal deed het tegen Nemelaer 2 min
der sober en won met liefst 12-0 ! 

A.s. Zondag: Boxtel 1- Schijndel 1.
Boxtel 1 heeft a.s. Zondag de zware 
taak tegen Schijndel 1 te bewijzen, dat 
de eerste competitiewedstriid slechts een 
buitenbeentje is geweest en dat men nog 
betere troeven in handen heeft. Het be
looft a.s. Zondag in het St. Paulus
Sportpark in elk geval een spannende 
en interessante ontmoeting te worden 
met Schijndel. Aanvan__g 2.30 uur. 

-o-
De supporters, die op Zondag 23 Sept. 
met de bus naar Geldrop willen reizen, 
kunnen zich hiervoor tot a.s. Woensdag 
opgeven bij J. Lorist, Nieuwstraat 174.

ook één der meest vooraanstaande revo
lutionnaire leiders, een koelbloedig en 
fanatiek terrorist, wiens dubbelleven een 
psychologische studie waard zou zijn. 
Azeff levert zonder· enig gewetéhsbe
zwaar zijn mede-samenzweerders aan de 
politie uit, weet zelf buiten verdenking 
te blijven en strijkr een alleszins behoor
lijk judasloon op...... maar Azeff steekt 
ook geen hand uit om het dq.9r hem zelf 
op touw gezette complot tegen de gehate 
minister Plehve te ontmaskeren en als 
Plehve door terroristen wordt gedood, 
wrijft hij zich de handen en noemt het 
de wraak voor Kisjinev, waar op aan
stichten van deze minister een verschrik
kelijke Jodenprogrom heeft plaats ge
had. 
Lenin, de revolutionnaire leider, komt 
eerst na zijn greep naar de macht met 
'n schok tot de ontdekking, dat één va� 
zijn naaste medewerkers, Malinovsky, al 
die tijd een agent van de Ochrana is 
geweest. Maar de Ochram duchtte véd 
meer de liberale oproerigen :dan d'e 
uiterst linkse bolsjewisten en heeft er 
onbedoeld alzo toe meegewerkt dat het 
huidige Rusiand een Sovjet-staat is ge
worden. 
Extra druk krijgt de Ochrana het tijdens 
Wereldoorlog I, waarin zovele verdachte 
personen moeten worden geschaduwd. 
Het gaat niet goed met Rusland en 
overal spreekt men van verraad. De 
Keizerin is een Duitse prinses en men 
vertrouwt haar niet, zo min als .Raspoe
tin, de wonderdoende monnik, die ge
heimzinnige avonturier die zulk een 
sinistere invloed op het Hof uitoefent. 
De Ochrana gaat dan ook alle gangen 
van deze heilige man na, maar Nicolaas 
II stelt er helemaal geen prifs op te 
weten op welke onheilige manier zijn 
geestelijke raadsman de dagen en nach
ten doorbrengt. 
Doch alle activiteit van de Ochrana kan 
niet voorkomen dat het l.l;�izerrijk in
eenstort .. Nicolaas vindt met heel zijn 
gezin een verschrikkelijk einde in een 
kelder te Jekaterinenburg, waar bolsje
wistische terroristen, bevreesd geworden 
door de nadering der witte l_egers, hem 
vermoorden. 
Het Czarenrijk is ineengestort, de 
Ochrana is verdwenen. Maar het tijd
perk der vrijheid voor Rusland breekt 
niet aan. De gematigden I��n het af 
tegen de . extremisten, Kerensky delft 
het onclerspit tegen Lenin. En die vindt 
in de ijskoude Dzjerjinsken de man, die 
bij vergissing enkele duizenden politie
ke gevangenen laat mitrailleren, de 
ideale leider voor zijn eigen geheime 
politie, de Tsjeka. Herhaaldelijk wisselt 
deze instelling y _an naam, maar thans, 
onder Lenins opv9lger Stalin, is de Rus
sische MVD actiever dan ooit! 
(Nadruk verbçxlen). Lk. 

,, 
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FILMAVOND 
EMIGRATIE-VOORLICHTING

MET FILMS EN SPREKERS 

Donderdag 20 September in DE ARK om half acht. Toegangsprijs 40 cent. 

Liempde 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 

-Maandag j.l. kwam de Raad van de Ge
meente Liempde in openbare vergade
ring bijeen. Na de behandeling van de
formele openingspunten, werd besloten
tot verlenging van het crediet in reke
ning-courant-overeenkomst met de N.V.
Bank voor Nederlandse Gemeenten voor
de maanden Sept. tÖt en met Dec. 1951
ten bedrage van f 300.000,-. De voor
zitter merkte hierbij op, dat waarschijn
lijk binnenkort een vaste geldlenin_g
voor de woningbouw gesloten zal kun
nen worden.

Hierbij informeerde het lid Van Abee
len naar de verbetering der straatver
lichting. De voorzitter antwoordde dat 
dit al ongeveer een jaar geleden werd 
toegezegd, doch tot dusver nog niet 
verwezenlijkt kon worden. Vorige week 
heeft het college van B. en W,. de 
straatverlichting echter nog nagegaan en 
de punten vastgelegd waar verbetering 
en uitbreiding noodzakelijk is. Hierbij 
zou ook Hezelaar niet vergeten zijn. 

keurig met de stand der zaken op de ANNY VAN DER MEIJDEN Gevraagd voor Den Haag net 
hoogte _brengen. en R.K. Meisje, voor dag en 
Het lid Van der Velden informeerde MARTIN v. AMELSVOORT nacht. ZelfStandig kunnende

Te koop:Van Delft's.kinder
wagen, grijs-wit, z.g.a.n. Be
vragen: Molenstraat 19. 

werken. Mevr. Oliva, Deken
naar de toestand van de waterlossingen, hebben de eer U kennis te de Wijsstraat t. 
welk punt de voorzitter reeds besproken geven van hun voorgenomen ---------- Heb woning in Oisterwijk, be

vattende 4 slaapkamers, over
loop, gang, W.C., huiskamer, 
voorkamer, keuken en bijkeu
ken; huur f 5,50: Wil deze 
ruilen tegen woning in Boxtel. 
Bevragen: Prinses lrenestraat 
16, Oisterwijk. 

had, alsmede naar de electrificatie van Huwelijk, waarvan de inzege
Kasteren, waarbij de voorzitter mede- ning zal plaats hebben Dins
deelde dat de plannen voor deze electri- dag 2 October a.s. om 10 uur 
ficatie naar zijn verwachting nog dit in de parochiekerk van St. 
jaar zullen binnen komen. Petrus te Boxtel, waarna de 

Sappige handperen vanaf 15 
tot 35 cent per kg. Valappels 
5 en 10 cent per kg. J. v. Dijk, 
Koppel 15. 

H. Mis tot hun intentie zal
worden opgedragen.
Boxtel, September 1951. ,,DE DIJK BREEKT".

Te koop: een snelweger en 
een herenrijwiel, beide z.g.a.n. 
Bevragen Molenstraat 19. 

Voorts vroeg dit lid, hoe breed de we
gen door de akkers eigenlijk moeten 
zijn. Hij moest tot zijn spijt constateren, 
dat deze steeds smaller worden, een
deels door het ploegen, anderdeels door 
het stukrijden met boerenwagens. De 
Voorzitter deelde mede dat hierover al 
herhaaldelijk publicaties zijn gedaan, 
doch zo langzamerhand begon ook hij 
te twijfelen aan enig resultaat. Hetzelf
de was het geval met de waterlopen. 

De toneelgroep "Ontspanning na Ar- Bosscheweg 133 
Te koop: Philipsradio, pendu
le, klok, en veren bed. Molen
straat 80. beid" van de K.A.B., afdeling Liempde, Molenstraat 19 Uit de hand te koop: een bur

gerwoonhuis met brede inrij 
en afgesloten flinke tuin, op 
zeer goede stand. Brieven on
der nummer 56, Molenstr. 19. 

heeft het toneelspel in drie bedrijven Toekomstig adres: 
"De dijk breekt" van Arie van Lugt, in Bosscheweg 133A Te koop: 14 weken drachtige 

zeugen, afstammend sterzeug. 
Kalfkoe, 7 maanden drachtig, 
t.b.c.-vrij bedrijf. Dobbelsteen,
Tongeren 15.

Vervolgens werd goedkeuring verleend
aan het voorstel betreffende invoering
van een verordening, regelende het ver
haal wegens inkoop van diensttijd voor
pensioen.

studie genomen. Het zal begin Novem-
ber worden opgevoerd. Regisseur is Gelegenheid tot feliciteren
Pater Theodoor. van 1--2 uur, Bosscheweg 133 

K.A.J.-NIEUWS. 

De Alg_emene Politieverordening werd
gewijzigd in de bepalingen betreffende
de grensaanduiding van de bebouwde
kom der gemeente, h_et aanmelden van
logeergasten aan het Hoofd van de
Plaatselijke Politie door hoteleigenaars,
de vervanging van d_e oude reclamever
ordening door de verordening Land
schapsschoon Noord-Brabant, de con
trole op voddenkopers en opkopers van
gebruikte goederen en het onbeheerd
laten staan van rijwielen.

Desondanks zal getracht worden de zaak 
in orde te brengen. Hij hoopte hierbij 
op de medewerking van de bevolking te 
kunnen rekenen. Het lid Van Abeelen 
zou graag zien dat op de Keefheuvel 
enige paaltjes gezet werden, zodat daar 
tenminste het pad behou.den zou blijven. 
Dit zal do9r het college van B. en W. 
bekeken worden. 

Hedenavond, Vrijdag 14 September, des 
avonds om half 8 houdt de K.A.J., afde
ling Liempde een algemene ledenverga
dering in de Kajuit. De agenda luidt als 
volgt: Opening; verslagen van de pio
niersgroepen; wij zingen een lieke; ac
tiviteiten; Amusement; spreekbeurt door 
onze districtsleider, de Heer Alb. Pij
nenburg uit Schijndel; tractatie; sluiting 

Na de behandeling van enkele voorge
stelde wijzigingen in de salarisverorde
ning, waarover door de Raad gunstig
beschikt werd, kwam de rondvraag aan
de orde,

Het lid Van Houtum informeerde naar 
de werkzaamheden i11 het gemeentehuis. 
De voorzitter zei, dat deze nog in volle 
gang zijn doch deze week waarschijnlijk 
beëindigd zullen worden. Hij vertrouw
de er op dat de zaak ditmaal in orde 
zal komen. Als de werkzaamheden ge
heel klaar zijn, zal hij çle leden nauw-

GESLAAGD. 
Op het onlangs te Panningen gehouden 
examen voor het diploma Radio-mon
teur, slaagde onze dorpsgenoot, de Heer 
M. v. d. Heijden, Koestraat C 50, alhier
De geslaagde proficiat.

ALLES VOOR UW 

'n Fleurige moderne overgordijnstof kan ook 's winters 
Uw kamer 'n vrolijk zonnig aanzien geven. Onze nieuwe 
collectie bevat stoffen waarnaar het de moeite waard is .,. 
te komen kijken. 

Balatum en Vocaleum, 200 cm breed f 3,10 
K'felt, een product van Linoleum Krommenie 
per meter 3,20 

Vlotte vitrage gordijnen zijn een sieraad voor Uw huis. 
Onze afgepaste gordijnen en de nieuwste randmystères 
zijn een lust voor het oog. 

Perzische-, en moderne patronen in Holtap-, 
Axminster-, Wilton-, Bouclé- en Haarvelours 
Karpetten vindt U in onze sortering. 

V.�
u ·u BOXTEL 

WONING 

Voor Uw gang, keuken en huis
kamer is cocos natuurlijk de 
sterkste en voordeligste vloerbe
dekking die U zich kunt denken. 
Uit onze sortering kunt U zeer 
zeker keuze maken. 
Aparte zeer mooie dessins bevat 
onze keuze Moquette, Haarve
lours, Bouclé en Jute Gang- en 
Traplopers. 

De komende koude dagen vragen 
Uw volle aandacht voor wollen 
en gewatteerde dekens, terwijl wij 
dan tevens attentie vragen voor 
onze prima binnenvering bedstel
len (o.a. Epeda) en onze voor Uw 
kinderen uiterst voordelige "kern
matras". 

lal Aantrekkelijke prijzen 
\lf\fMW& .. Overgordijnstof f 2,65 

Marquisette ,, 1,50 

Afgepast Gordijn· ,, 5,95

Wiltonkarpet "64,50 

Cocostapijt ,, 5,95

Bouclé Traploper ,, 3,95 

Wollen Deken "26,90 

Enige en algemene 
kennisgeving 

t Tot onze diepe droef
heid moeten wij mede

delen, dat onze geliefde 
Moeder, Behuwdmoeder en 
Grootmoeder 

MARIA v. d. BOER 
Weduwe van 

Christianus Joh. Kerkhofs 
na een langdurige ziekte, 
Donderdag 6 September, 
na voorzien te zijn van de 
Laatste H. Sacramenten in 
de Heer is overleden. 
Wij danken allen, die bij 
haar overlijden en begra
fenis hun belangstelling 
hebben betoond. 

De kinderen Kerkhofs. 

De Kindv.ren Kerkhof's betui
gen hun dank aan de Kath. 
Begrafenisonderneming DELA 
voor de coulante wijze waar
op zij de begrafenis van hun 
Moeder, de Wed. Kerkhofs
v. d. Boer, heeft verzorgd.

Wie heeft bij Wasserij Gies
bers abusievelijk twee ver
pleegstersschorten opgehaald, 
die een anders eigendom wa
ren. Gelieve ze terug te be
zorgen bij Mej. A. Leyten, 
Liempdseweg 6. 

Jongelui die wensen te trou
wen zoeken kamers in Boxtel 
of omgeving. Tevens woning
ruil voor grotere woning hier 
ter plaatse. Brieven onder No. 
8, bureau van dit blad. 

Te koop: drachtige, gemerkte 
N. L.-zeug, bijna. aan telling.
Fr. Peijnenburg, Klejnder
liempde 6.

Gevraagd: nette Dienstbode 
bij A. M. v. Nistelrooy, Rech
terstraat 20. 

In 't Anker 
volop Hollandse 

Gezins " Kluitmargarine 
nog steeds slechts 46 et. 250 gr .. 
BOTERHAMWORST 

28 et. 100 gr. 

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

NAAR KEVELAER 
Op Zondag 30 Sept. 
vertrekken autocars weder• 
om ter b e d e v a a r t naar 

Te koop aangeboden: z.g.a.n. 
gekleed zwart pak, grote maat 
f75,-. Bevragen: Molen
straat 19. 

Verloren: een bruin lederen 
boodschappentas. Terug te be
zorgen: Kalksheuvel 17. 

Werkster gevraagd voor twee 
of drie dagen per week bij H. 
Traa, Maastrichtsestraat 42. 

Net Dagmeisje gevraagd. 
Adres bevragen: Molenstr. 19. 

Te koop: een toom biggen, bij 
L Klampers, Eindhovense
weg 30. 

Te koop bij Th. Sleutjes, Kas
teren B 37, Liempde, een toom 
beste biggen en een manege
dorsmachine. 

Gevraagd tegen 1 October a.s. 
een net R.K. Meisje, voor on
ge•eer 4 morgens in de week 
door Mevr. Punt-v. Munster, 
toekomstig adres Grote Beemd 
7, Boxtel. Gezin met 3 kinde
ren. Brieven onder No. 75 of 
persoonlijke opgave, Molen
straat 19, Boxtel. 

R.K. Meisje biedt zich aan 
voor hulp in winkel Oiefst 
bakkerij of kruideniersbedrijf). 
Brieven of inlichtingen Molen
straat 19. 

Te koop: een serie boeken 
voor Middenstandscursus, 
voor halve prijs. Te bevragen: 
Molenstraat 75. 

Te koop: een toom beste big
gen, alle borgen, en een par
ti.itie 1ste nabouw Petkuser 
zaairogge bij A. v. d. Pasch, 
Tongeren 18. 

Te koop: 20 • jonge hennen en 
2 beste loopvarkens. Oirschot
seweg 18. 

Wie helpt, tegen beloning, 2 
jonge mensen, die willen trou
wen, aan kamers. Brieven on
der No. 30, Molenstraat 19. 

WONINGRUIL 
Heb middenstandswoning te
Tilburg bestaande uit: beneden 
2 kamers, keuken, gang en 
bergplaats I boven 4 slaapka
mers en zolder. Wil ruilen 
met dito woning in Boxtel. 
Brieven onder no. 93, Molen
straat 19. 

Publieke Veiling 

Op VRIJDAG 21 SEP
TEMBER 1951 des v.m. to 
uur zullen ten overstaan 
van Deurwaarder F. HEN
DRICKS, in de dancing 
achter het Café van J. v. 
RUN, Stationstraat 94 te 
BOXTEL, 
PUBLIEK à CONTANT 

WORDEN VERKOCHT: 

100 Dekkleden 
en TENTZEILEN uit En
gelse legerdumps in diver
se afmetingen, grotendeels 
nieuw en in prima staat, 
deze zeilen zijn voor di
verse bedrijven geschikt, 
b.v. Aannemers, Beton
bouw, Wegenbouw, Land
bouwers, Houthandel, Ex
peditiebedrijven, etc. 
Bezichtiging één uur voor 
de verkoop. 

wis pcoAeun, 6fi#t Selµun. 
VRIJ DAG EN ZATERDAG 

onze extra weekreclame ! 
1 kg Poulet f 2,40 1 kg Gehakt f 2,60 
1 kg Verse Worstf 2,80 1 kg Zult f 1,00 

Profiteert van onze bekende lage vleesprijzen. 

J. v. LIEVENOOGEN
FELLENOORD 2 BOXTEL 

Wordt gevraagd tegen 1 of 15· October 

flinke zelfstandige dienstbode 
niet beneden 20 jaar. Aanmelden: Rechterstr. 39 

Mevr. J. Willems,van Vlerken 

N.0.1. = MIDDENSTANDSCURSUS
Aanvang 2 October 's•avonda om :7 uur. Aaameldingen
·�por 24 September bij

A. P. J. MAAS, H.d.s., Boxtel 

doet U zeker wanneer U 

uit genoemde artikelen in 

overeenstemming met de 

bekleding van onze solie

de Salon-, Huis- en 

Slaapkamers Uw eigen 

smaak ten volle heeft be

vredigd. 

Gewatteerde Deken 

,,Kernbedstel" 
Il 37,75 

"82,50 

� Kevelaer voor Boxtel en 
omgeving. Bij opgave be• 
wijs van Nederlanderschap 
of paspoort inleveren. .., 

Cartonnage Industrie 

,,Boxtel" 
vraagt 

Jongens en Meisjes 
van 14,15 jaar. Aanmel, 
den Burgakker IS ingang 
poort. 

Naar BOKHOVEN 
Donderdag 20 Sept. 
vertrekken autocars ter bede• 
vaart naar Bokhoven voor 
Boxtel en omgeving. Ver, 
trek 9 uur. Kaarten en in, 
lichtingen bij 

Garage DE MOL 
BOXTEL TEL. 336 

Door een BRIL van VAN LA N G E N ziet U beter! 
Stationstraat 62 Leverancier van alle Ziekenfondsen. 

Voor het merken, uitzoeken en inpakken "an was 
goederen, zoeken wij een 

Net en accuraat Meisje· 
Alleen zij die een nette en duidelijke hand van schrijven 
verantwoordelijkheidsgevoel en intresse voor hun werk 
hebben, gelieven te solliciteren. 

Chem. Wasserij "DEN DRIES", Rijksweg 2, Boxtel

D E  SCHEVE N I NGSE V ROUW 
is iedere Vrijdag op de Markt 
met Nieuwe Haring 3 stuka 25 cent. Nieuwe zure Haring 

10 atuks 65 cent. Gestoomde en Gerookte Vis tegen 
de laagste marktprijzen. 

Teven• alle verse Vis, o.a. Tong, Schol, Schelvia, enz 
Let op! Standplaats t/o Hotel v. Vlerken. 

V OOR NIE UWE NA A IM ACHINES 

VAN KESSEL's NAAIMACHINEHANDEL 
-------MOLENSTRAAT16-------......i 

Prijs retour fl 5,50 per pers. 
Nadere inlichtingen bij Wie met de vastendagen KAAS en vis wil ,ten 

Moet D IRK VOS niet vergeten. Garage DE MOL 
Stationstraat 44 Telefoon 527 

BOXTEL TEL. 336 

Denksport 
HORIZONTAAL: 1. toiletartikel; 4. schel; 6. jong zoogdier; 9. strijd
perk; 11. zangdrama; 13. schrijfgerei; 15. boksterm; 17. al; 18. titel; 
19. jong zoogdier; 21. eerste vrouw; 23. bloedverwante; 24. lofzang;
26. soort gravure; 28. hert; 29. deel van het lichaam; 30. wiel; 32.
spinneweb; 34. water in Utrecht; 36. verlaagde noot; 38. vlaktemaat;
39. zangnoot; 40. kweeksel; 43. namiddag; 45. motief; 47. gard;, 49.
roem, luister; 51. duivenwoning; 52. andere naam voor Noach; 53. 
vluchtige stof. 
VERTICAAL: 1. bestanddeel v. metselspecie; 2. slede; 3. slag; 4. voor
deel; 5. metaal; 6. slaapplaats; 7. titel; 8. voldoende gekookt; 10. maat
staf; 12. houding; 14. smart; 16. boom; 18. schaakterm; 20 grond; 22. 
schoonmaakartikel; 23. deel van het hoofd; 24. gróndsoort; 25. hevig; 
27. rekenkundige opgave; 31. Turks heer; 33. bloedvat; 35. telwoord;
37. grote plaats; 38. ringvormig koraaleiland; 39. militàire stelling; 41.
voedsel; 42. schouwburgplaats; 44. God van de oorlog; ·45_ hoender;
46. bijwoord; 48. ons inziens; 50. onder andere.

Oplossing vorige puzzle 
HORIZONTAAL: 1. garen; 5. Lisse; 9. olifant; 11. net; 13. era; 14. 
ark; 16. e.d.; 17. vrind; 19. Aa; 20. vete; 22. Aida; 24. are; 26. ets; 
27. Barneveld; 29. rat; 30. ara; 31. nota; 35. emoe; 37. A.P.; 38. doren;
41. Mr. 42. vat; 44. dol; 45. aar; 46. idolaat; 49. lepel; 50. niets.
VERTICAAL: 1. Geneve; 2. rot; 3. el; 4. nier; 5. laan; 6. in; 7. sta;
8. elkaar; 10. fris; 12. Ede 15. rad; 17. verraad; 18. dateren; 21. taart;
23. Islam; 25. ent'; 26. Eva; 28. snavel; 31. terras; 33. opa; 34. grol;
36. oma; 39. odol; 40. elan 43. tip. 45. Ate 47. de; 48. ai.
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Naar Lichtstad ! DANSSCHOOL 

Eduard Grijsbach, Boxtel EINDHOVEN 
Van 15 t.m. 19 Sept. Lid v. d. Kath. Bond van Dansleraren 
Iedere avond autocar naar 
verlichting en rondrit door 
de verlichte stad. 

Zaal Hotel Riche 

Inschrijving nieuwe Danslessen 
Verlrek 7 uur n.m. Kaartsn 
en in,lichtingen bij voor beginnelingen en gevorderden. 

Aanvang nieuwe cursus Woensdag 19 Sept. a.s. 
Inschrijving dagelijks in Hotel Riche, en persoonlijk 
bij de dansleraar a.s. Woensdag 19 September a.s. van 
7 -10 in Hotel Riche. 

Garage DE MOL 
Stationstraat 100 • Tel. 336 

Wij ontyingen prachtige 
stoffen voor overjassen, 
costuums en winter• 
mantels. 

Voor zellgevormde clubs 
aparte lessen. 

* 

Laat U spoedig in

schrijven voor een pret

tige en I e e r z a m e 

cursus onder bekwame 

Voorkom teleurstelling 
en geef nu reeds Uw 
be.telling op. 

Wij leveren U eerste 
klasse maatwerk. �leidiag. 

* 

Martien Grills 
Toonaangevend onderwijs - Beschaafd mili� Rijksgedipl. Meester,kleermaker 

RAAPHOF 1'6 BOXTEL 

Koopt Uw nieuwe Philips Droogscheerapparaat· 

"PHILISHAVE''-IVOOR 

bij "van Boxtel'' 

d AL Uw kruideniers• 
Dat kan. Koopt éé� �-

aan 
Niet alleen dat U de 

waren bij �l�ert eiin
� U zult versteld staan 

beste kwaliteit ontv
d

a
l
ng 

' elke Albert Heijn U 
d Ie voor e en w 

d" van e ve 
Ik direct en spreken 

bi dt Voordelen, we e " 

In
e 

U,;, huishoudgeld tot uiting komen. 

ALBERT HEIJN UW KRUIDENIER

MAIZENA 18. 1 ·t per pak et 
Eerste kwa ite1 

BIJENHONING 98 t 
Zuivere, fijne kwaliteit. Pot c 

ONTBIJTSPEK 4 2 et 

�!!e!�e�g��!.P 500gr. 35 et Heerlijk. Mager 100 gram 

��e����d��
()

�!o gram 85 et GRIESMEEL 15 et 
Ook voortoespijs 250 gram 

BESSENSAP 
n 3 9 et 

Zuiveren gezond, grote es 

CAPUCIJNERS 4 5 et 
Nieuwe Oogst 500 gram 

AUGURKEN 
5 48 et 

N. Oogst Zoetzuur p. flac. 5 • 

:�Efe�i��!!
R

�r�! blik 99 et 

SINAASAPPELSAP 4 9 et 
1 t per blik 

De mon e 

KERSEN OP SAP 6 5 
Betuwse Meikersen pot 1 2 5. et 

ZOUTE BOLLETJES 7 5

Onze spécialité per blik et 

SPECULAAS 49 t 

Extra kwaliteit 250 gram c 

AMANDELSPECULAAS 65
, 

Met echie amandelen 250 gram et 

RUMBONEN 3 2 et 
Een tractatie 1 OO gram 

FOND. BORSTPLAAT 2 5 et 
Bijzonder fijn 100 gram 

GEKLEURDE BOONTJES 2 5
Voor de kinderen 200 gram et 

Nu geldt meer dan ooit voor Uw dure geld 

ALBERT HEIJN 
MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER! 

Spaad de fraaie plaatjes voor Albert Heijn's Cinderella album 

__ :,�--
����c,,. 1 

NERGENS SLAAGT U BETER 

VOOR DIE PRIJS ! 
• - -� Zo'n werkelijk mooie Old Finish 

kamer. Een flinke maat dressoir met 
- t jngedeelde. lade. Een mooi sierlijk

. bewerkte schuiftafel. 2 Armfau-

Uw bijzondere aandacht vruge11 wij 
. teve11s voor onze nieutvc colle.ctieS l Cothische en moderne kamers, 1 
tve/ke wij hreRgen il1 prijzen die 1 . 

onder ieder� bereik vallen. 

teuils en 4 stoelen, prima gestof
feerd met bekleding naar keuze 
en afgewerkt met kroonkapje. 
'Kortom een huiskamer welke 
door zijn solide uitvoering en 

• fraaie bewerking een waarde
\ i\ volle ,1anwinst is in Uw huis
\,\\, houdelijk bezit. Nu 

compleet slechts 525.•

't Is weer. 
lila 

,,In den Ooievaar". 

Nieuwste systeem Bandenreparatie 
. Wilt U even veilig rijden 
als met nieuwe banden 7 

• Door de aanschaffing van de nieuwste Amerikaanse apparaten zijn wij in
staat Uw band onder volle garantie te vulcaniseren.

• Een modern vol,automatisch Seal,Fast vulcaniseerapparaat beveiligt Uw band
voor oververhitting. g

• Seal,Fast reparaties zijn niet duurder, wel veel beter en geven een waarborg
van VEILIGHEID.

GRATIS . INSPECTIE VAN UW OUDE BUITENBANDEN. 

Vanaf heden worden alle FOUT.BANDEN onder volle garantie gerepareerd. 

Enigste gelegenheid 
voor Boxtel 

Garage A. P. v. d. Brandt 
en omgeving. BOSSCHEWEG 36 TELEFOON 589 

••••••••••••--••••••••••••••-•••••••••-•••••■■a■■ 

Alle benodigde artikelen 
voor de naaicursussen van : 

Huishoudschool 

M. A.�School
hebben wij in een ruime sortering tegen 
scherp concurrerende prijzen voorradig. 

F. J. Witteveen == Boxtel 
Afd. KLEINVAK 

Ziet onze speciale Kleinvak-etalage 

BOEKHANDEL Tielen 
STATIONS'tRAAT 

Het speciale Vulpenadres 
Wilt U een Vulpenhouder kopen 7 
Wij hebben een enorme keuze in de meeat 
bekende merken als : 

PARKER, OSMIA, SWAN, WATERMAN, 
PELIKAN, UNION, MATADOR, enz .. 

Wij hebben vulpennen voor elke hand en voor 
elke beurs .. 

Wij verlenen op elke penhouder de nor= 
male fabrieksgarantie en bovendien nog 
extra de 

·········--·················-···············-···

TIELEN's GARANTIE, dat is: 
geen enkele vulpen die niet vol;. 
komen bevredigt, behoeft behou
den te worden. 

'N MOOIE BRIL 
juist passend bij Uw uiterlijk 

Sterk en niet duur 

FaA. v. Vlerken; Boxtel 
LEVERANCIER AAN ALLE ZIEKEN.fONDSEN 

Wij :z:orgen dat U een vulpen. koopt waarmede 
U jaren met genoegen schrijft. 

Ook degelijke schoolvulpenhoude�• 
en grote sortering ballpennen. 

Boekhandel T I ELEN, Stationstraat 
HET· SPECIALE VULPEMADRES 

: ,, . . .  Ik was pas 4 maanden klant, toen ik voor het 

eerst mijn cassabons natelde. Ik had er voor een bedrag 

van even méér dan 150 gulden! Ik kon mijn ogen niet 

geloven: zou ik nu heus 15 gulden terug krijg�n? 

't Was in een wip gebeurd in de winkel. De juffrouw_ 

telde vlug mijn stapeltje na en gaf me die 15 gulden 

zomaar over de toonbank. Ik vind •t iets geweldigs ! 

. . Schrijf dat maar gerust in de krant r" 
� )i, __ ....;...· --------------

Dat is het grote gemak van de cassabons: U 
wisselt ze in, wanneer het U schikt. Of wanneer 
U iets extra's nodig hebt. Voor elke tien gulden 
aan cassabons wordt U prompt één gulden con-
tant uitbetaald. 

� U hoeft er niets voor te plakken. 
)(-. U hoeft er niet naar te raden'. 
� U hoeft er niet op te wachten: 

De Gruyter's cassabons zijn .AL TIJD geldig, ALTIJD inwisselbaar en U krijgt AL TIJD een gulden teru,g voor tien gulden aan bons . 

GOEDKOPER LEVEN IN 

1 1 

1 

1 
' 

~ .. ,,/44~---
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De strijd tegen de tuberculose 
'T OFFENSIEVE FRONT 
IN BOXTEL EN OMGEVING. 

Wij mogen veronderstellen dat de popu
lair wetenschappelijke artikelen omtrent 
de tuberculose en de bestrijding met be
langstelling door velen worden gelezen. 
Immers aan het gevaar van de ziekte 
staat ieder mens bloot en alsdan, zoals 
met bedoelde artikelen het geval is, het 
publiek deskundig wordt ingelicht om
trent gevaar en mogelijk verloop, dan 
blijft geen verstandig mens onverschillig 
voor welgemeende raad. 

-0-

De wetenschappelijke staf voor de be
strijding van de tuberculose riskeert 
evenwel niets en wil absoluut overtuigd 
zijn dat ieder mens weet hoe hij zich
zelf en anderen het leed van de ziekte 
kan besparen. 
Daarom komen onze dokters naar vo
ren, zoeken contact rnet het publiek en 
trachten het te overtuigen van de nood
zakelijkheid van een gezamenlijk offen
sief ter bestrijding van de tuberculose. 

-o-

Het offensieve front tegen de nog steeds 
woekerende tuberculose ligt tl)omenteel 
in Boxtel en omgeving, onder leiding van 
de SOTU, d.i. de Stichting tot Opspo
ring van TUberculose, een afdeling van 
de Provinciale Vereniging tot bestrij
ding der tuberculose. 
In het kader van de actie tegen die 
ziekte, die mens en dier in de greep kan 
krijgen, werd door Qr. Kirch, als be
stuurslid dezer vereniging, een beroep 
gedaan op de bevolking van Gemonde, 
zoals ook kort geleden te Boxtel is ge
schied, om mee te werken tot afweer. 
Ter veiligstelling van zichzelf, doch niet 
minder tot heil van het gehele volk. 
Iedereen, zowel oud als jong, kan, nu 
hiervoor de gelegenheid wordt geboden, 
door het röntgenologisch borstonder
zoek, meewerken tot de bestrijding der 
tuberculose. 
Hoe noodzakelijk het is leert de erva
ring. Nog de laatste jaren werden ge
middeld ieder jaar ongeveer 17000 nieu
we gevallen geconstateerd. 
Dit is niet te verwonderen. Men weet 
toch, het is wetenschappelijk bewezen, 
dat de besmetting van de mens op mens 
kan overgaan en dat ook de tuberculeu
ze runderen de mensen kunnen besmet
ten, evenals omgekeerd de mensen weer 
de dieren kuimen infecteren. In dit ge
vaar van wederkerigheid kan de tuber
culose-bacil zo gemakkelijk en veelvul
dig overgaan. 
Juist daarom moet met alle kracht en 
alle middelen gewerkt worden om de 
ziekte te overmeesteren, althans in haar 
woekering te beheer'sen. 
Het borstonderzoek is een der middelen 
om te weten te komen waar de ziekte 
zit. 
Daarom wordt thans het volk opgeroe
pen om zich te laten fotograferen, op
dat de dokters kunnen zien wie in zijn 
borstorgaan afwijkingen vertoont. 
De tuberculosebacil kan worden inge
ademd. 
Hierin schuilt het grote gevaar voor be
smetting, en juist hierom is het, ter af
wering van het t.b.c.-gevaar, zo nood
zakelijk dat bekend is wie de besmetting 
kan overbrengen en wie bij onverhoopte 

r besmetting' geen weerstand genoeg be
zit in zijn lichaam om de bacillen in hun 
woekering tegen te houden. 
Ernstige redenen dus voor het onder-

* We hebben er genoeg van! De zon
kan haar grillen nog zo sterk opvoeren 
en daarbij nog zo hoog aan de hemel 
klimmen, over 'n dag of wat geven we 
de zomer toch voor een half jaar z'n 
congé. Met het badseizoen wachten we 
niet eens zo lang; van nu af aan geen 
duik meer in het zilte nat. Amen! Uit! 
* AI degenen nu, die zich bij het slui
ten van het badseizoen eigenaar of 
eigenaresse menen te kunnen noemen 
van het hemd, de borstrok, de kousen 
of het halskettinkje met medaillon (deze 
dingen werden in de plaatselijke bad- en 
zweminrichting gevonden), kunnen zich 
vervoegen bij de Kassier A. v. Hameien, 
Pr. Hendrikstraat 15. Eenmaal, ander
maal... * De insecten profiteren mo
menteel nog van elke straal zonneschijn, 
die zich op onze aarde laat- neerduike
Ien. Bij glazenier Van Rossum, nabij het 
wandelpark, hadden enkele honderden 
vervaarlijk uitziende horzels een "home" 
gezocht op de vliering van het woon
huis. Met veel moeite heeft men ze 
dezer dagen "uitgerookt". De beestjes 
waren ziedend en gingen wil.cl zoemend 
en met uitgestoken angels de çlood tege
moet! * Terloops zij vermeld, dat de 
Boxtelse drieling Zondag j.l. twee jaar 
werd. Ze voelden zich nog de "ouwen". * De Boxtelse H.B.S. voor Jongens is
ook ongeveer van die leeftijd, maar is
minder tevreden. In de Herman Brandt
straat kan nl. lang niet alle wijsheid
meer verkondigd worden. Men zit zo
gezegd "op kamers". Totdat in nauwe
samenwerking met Den Haag in de Ko
nijnshoolsedreef een permanente H.B.S. 
gebouwd kan worden. Geduld! * De
radio-distributie schijnt zich over Box
tel te gaan ontfermen. Uit de kilome
terslang.e wirwar van draden en leidin
gen maken we tenminste op, dat er bin
nenkort twee zenders meer te beluiste
ren zijn. Er zijn mensen, die zich nu 
afvragen of deze vernieuwing voor de 
aangeslotenen veel "lasti�e" dingen zal 
meebrengen. We weten het waarlijk 
niet, maar lat�i:i we niet bang zijn voor 
ongelegde eieren ... -+c Om bij de mu
ziek te blijven: Deze maand is in elk 
huis weer de jaarlijkse prospectus van 

zoek, waarvoor iedereen zich moet 
geven. 
Bezwaren mogen niet worden gemaakt, 
voorzover die geopperd worden tegen 
de inenting. 
Dr. Kirch gaf de propagandisten de 
overtuiging dat er niet de minste hinder 
door ontstaat, doch dat iedere inenting 
een geruststellende zekerheid geeft van 
weerstandsvermogen tegen de tubercu
losebacillen, ofwel zulk� weerstand in 
het lichaam brengt. 
Door een zeer eenvoudig onderzoek kan 
worden nagegaan of een mens al of niet 
een zekere mate van weerstand tegen 
deze ziekte heeft. 
Indien het bewijs niet geleverd kan wor
den dat een zekere mate van weerstand 
aanwezig is, dan kan, dank zij de ontdek
king van de Franse geleerden Calmette 
en Guérin, een entstof worden toege
diend die de ingeënte voor een periode 
van ongeveer vijf jaar de nodige weer
stand tegen de tuberculosebacillen be
zorgt. 
Iedereen is vrij zich al of niet aan deze 
enting te onderwerpen. Al moge men 
dan enige vrees voor de onaangename 
gevolgen van inenting gekregen hebben 
bij de onlangs opgetreden pokken
epidemie, de inenting met het vaccin van 
Calmette en Guérin (B.C.G.-vaccin ge
noemd) levert voor cle ing_eënte perso
nen niet de minst on;:ütngename gevol
gen op. 
Opdat toch niemand, van welke leeftijd 
ook, zich zou inbeelden dat hij (of zii) 
geen gevaar zou lopen of voor de om
geving geen gevaar zou opleveren, gaf 
Dr. Kirch nog de cijfers van een onder
zoek in een dorp van 6000 onderzochte 
personen. Op de 6000 onderzochten be
vonden zich 33 smetstofdragers, en van 
deze waren zelfs 7 smetstofdragers bo
ven de 72 jaren, die ook bleken smet
stofverspreiders te zijn. 
Een duidelijker voorbeeld van de nood
zakelijkheid om mee te werken aan liet 
onderzoek door zich te la ten fotografe
ren en te doen inenten kon waarlijk niet 
worden gegeven. 
Ter aanvulling van de propagandistische 
les werden nog enige films gegeven, 
waarin de strijd tegen de besmetting in 
luchtige, doch bevattelijke voorstelling 
uitkwam. 
Tot besluit herinnerde spreker aan het 
aanvankelijk optimisme omtrent tuber
culosegevaar onder de boerenbevolking, 
welk optimisme wel absoluut is teniet 
gedaan door het feit dat de N.C.B.-ver
zekering in 1951 meer dan tweehonderd
duizend gulden zal moeten betalen voor 
sanatoriumverpleging zijner leden. - Hij 

- wees verder op de mogelijkheid zich te
verzekeren tegen de eventuele kosten
van sanatoriumverpleging, waartoe voor
de niet-verplichtverzekerden de gele
genheid bestaat in de Nederlandse Sa
natorium-Verzekering, terwijl voor de
verplichtverzekerden, indien opgenomen
in het z.g. aanvullingsfonds, de even
tuele kosten van sanatoriumverpleging
door dit fonds worden gedragen.
Onze Burgemeester, die op deze pro
paganda-bfTeenkomst tegenwoordig was
en de spreker inleidde, deed een beroep
op de Gemondse bevolking om alge
meen deel te nemen aan het onderzoek,
dat zal gehouden worden Vrijdag 28
September van 9-12, van 2-5 uur en
van 7 tot half 9, Zaterdag 29 Septem
ber van 10-12 uur en van 2 tot half 4,
in de Bewaarschool te Gemonde.

de Boxtelse R.K. Volksmuziekschool 
binnen gedwarreld. Keurig verzorgd, 
maar desalniettemin met enkele foutjes. 
Het aantal uitgereikte Diploma's A be
droeg niet 19 doch 31, het aantal uit
gereikte B Diploma's was inderdaad 19, 
maar het aantal C Diploma's was weer 
onjuist vermeld. Dit bedroeg 12 in plaats 
van 9. Hierin leverden de St. Jozef
school en de St. Franciscusschool de 
grootste prestatie. Waar blijven nu de 
andere scholen? -1( Over nog een an
der "muzikaal" onderwerp schrijft 
een lezer: Drie weken geleden 
kregen we allemaal een papieren zakje 
thuis, waarin een gift voor de Gilden
bondsharmonie gestopt kon worden. 
Omdat het nu nóg niet orusehaald was, 
hebben we de inhoud maar in het mis
siebusje gedaan. Jammer voor de har
monie als ze dat op veel plaatsen heb
ben kunnen doen. * Tenslotte een 
vertroosting aan het adres van hen, die 
geregeld lastig gevallen worden met 
geld- of goedereninzamelingen. We 
schenken deze vertroosting in de vorm 
van een oude wijsh$id, die zegt: ,,De 
enige manier waarop ge geluk kunt ver
menigvuldigen is het verdelen!" 

Waarschuwende cijfers 
VERKEERSONGEVALLEN 

IN HET Ie HALFJAAR 1951 

Volgens de cijfers van het Centraal Bu
reau voor de Statistiek steeg het aantal 
verkeersongevallen in ons land van 
29.620 in het 1 e halfjaar 1950 tot 34.922 
in het 1e halfjaar 1951. 
In laatstgenoemde periode bedroeg het 
aantal ongevallen met dodelijke afloop 
451 ( 410), met ten hoogste ernstig letsel 
4.879 ( 4.201 ), met ten hoogste licht letsel 
3.885 (3.464), terwijl bij 25.707 (21.545) 
ongevallen uitsluitend materiële schade 
werd geconstateerd. 

Het aantal slachtoffers was in het 1 e 
halfjaar 1951 a!s volgt verdeeld: 467 
(427) doden, waarvan 210 (197) ter
plaatse van het ongeval, 5282 (4.538)
ernstig gewonden en 4.421 (3.911) licht
gewonden. De tussen haakjes geplaatste
cijfers hebben betrekking op het 1e
halfjaar 1950.

Dat is de 

goede, 

tTouwe 

De gezellige, zuinige kachel die u nooit in de 
steek ·1aat, altijd brandt en heerlijke warmte 
geeft. U kunt er zo echt gezellig omheen 
zitten. Onze salamanders zijn oersolide, en 
mooi uitgevoerd. Geheel zwart émail me.t 
nikkel afgezet en nikkelen kap. 
Wij regelen de betaling desgewenst met u. 

Ook voor een SALAMANDER naar VAN BOXTEL! 

Kijkt u bij van Boxtel ook eens naar een 
gashaard; diverse modellen en prijzen. 

N.V. HANDELMIJ 

VAN BOXTEL 
CLARISSENSTRAAT 3, >BOXTEL, TEL. 479 

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

Voor de schoolgaande jeugd!! 
1s een degelijke, goed passende en 
tevens oersterke kleding hard nodig. 

Delana::Kleding 
bezit in hoge mate al deze eigen, 
schappen en ... 
is in verhouding tot de kwaliteit 
zeker ... niet duur te noemen. 

Wij brengen momenteel hierin een 
collectie, wt lke met recht genoemd 
mag worden 

eenlustvoordeogen 
Onze SPECIALE ETALAGE (welke 
alle voorradige artikelen nog niet bevat) 
toont U dit ... en nog steeds komen 
nieuwe modellen binnen. 

HET AANGEWEZEN ADRES VOOR 
AL UW DELANA,KLEDING IS: 

F.J. Witteveen 
Rechterstraat 18 - BOXTEL 

Geen wonder! Zo'n prima 
kwalitè'itskoek, met het Spar-waarborg
merk, is overheerlijk ! En U krijgt er 
10 °l

o 
voordeel in extra zegels bij ! 

REUZE ONTBIJTKOEK .................. 66 et. 

FLINKE ONTBIJTKOEK ................ 35 et.

EXTRA FIJNE, GROTE CANDYKOEK .. 81 et.

TOFFEES 27 et. VARl:f:Tf: 20 et. 

p. 100 gram. Met 100/0 
voordeel in Sparzegels 

p. 100 gram. Met 10010 
voordeel in Sparzegels 

s:�:g bij r
�=

f !:
a
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DE SPAR 
ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 

Met Uw pijnlijke voeten T osca-Crême

NAAR Pond's 

Jo y Grinsven y Summeren 
Soir de Paris 

' - ' 
Wills 

MARKT lS Vinolia dag-
Mediscb Gedipl. Yoetverzorgsler en nacht-Crêmes 

Ook aan hui• te ontbieden 
Bert v. d. Braak 

MUSICEER ZELF! Baroniestraat 73 - Tel. 450 

Wij leveren U 
alle Instrumenten C. ESHUIS

Gemakkelijke betaling Leenhoflaan 6

Jos v. 
Burgakker 2 

Q 
BO XTE L

��� ALLE VERZEKERINGEN 

Avonturen van BIM en BAM 

OP DE SCHAATS. 

Bim en Bam hebben tijdens een wande
ling op het strand een grote kist gevon
den. Wat zou daar nu wel inzitten? Ai! 
Rolschaatsen! En nog wel een heleboel! 
De luipaard wil ze direct proberen. Hij 
gaat op zijn rug liggen en Bim en Bam 
binden hem de rolschaatsen onder. Ge-

lukkig maar dat er zoveel rolschaatsen 
zijn, want alle dieren willen ze nu aan 
en zoals ie weet, hebben de m_eeste die
ren vier rolschaatsen nodig. De aap kan 
het best rolschaatsen en hij is daar reu
ze trots op. be schildpad moet geduwd 
worden, omdat zijn poten te kort zijn. 
Voor de slang is het ook een heel kar
wei, maar die redt zich na een poosje 

toch aardig. Ook de h,ipaard kent de 
knepen van het vak, terwijl de giraf de 
hoge poten ook al gauw weet te strek
ken. Ja, Bim en Bam hebben voor een 
prachtig vermaak gezorgd, waaraan zelfs 
de vogels deel kunnen nemen. Alleen 
het arme nijlpaard heeft er geen genot 
van. Het is te plomp en valt gedurig ... 

Salamander! -



Mater Amabilisschool geopend 

'n Levensschool voor de toekomstige vrouw 
Boxtel begint langzaamaan een kllnkende naám op onderwijsgebied te• krijgen. En geen wonder, want als men het respectabele aantal onderwijsinrichtingen degelijk beziet, zal men beseffen, dat Boxtel wel bijzondergoed in de behoeften van de tijd voorziet. Zo is het aantal onderwijsinrichtingen thans weer verrijkt met een instituut van bijzondere waarde: , De Mater Amabilisschool, de levensschool voor het jonge meisje, de toekomstige vrouw. Vorige week Vrijdag, op de vooravond van het feestMaria Geboorte, werd deze nieuwe school in De Ark op plechtige wijzegeopend. Behalve het bestuur, de docentenstaf en de meisjes van de M. A.,waren ook verschillende geestelijke en wereldlijke autoriteiten aanwez,4(om getuige te zijn van deze vo�r Boxtel zo gewichtige gebeurtenis. 

SFEERVOLLE DRUKTE.
•Ja, het liep er druk Vrijdagavond in DeArk. Vooral toen de frisse kleüren vande meisjesjurken en -rokken en �blouseszich mengden met het vormelijke zwartvan het bestuur en de genodigden. Hetwas er gezellig bovendien: als de blijheid een der voornaamste eigenschappenvan de M. A.-leerlingen behoort te zijn,dan is men op deze openingsavond beslist verzekerd geworden van de aanwezigheid dezer parel in het meisjeskarakter. Het was zo'n levenslustige groepmeisjes, die Vrijdagavond de Ark bevolkte, dat ge U waarlijk een andereplaats van bijeenkomt wenste. Niet een vergaderzaal met benauwend veel ·rooken vier muren, maar een plaats zo maarergens in de nat\lur met veel zon en nog meer ruimte . 
De meisjes hebben er echter toch hunavond van gemaakt: een en al gezelligheid als er een geestigheid gedebiteerdwerd, een en al oor ook als er een ernstige gedachte ontvouwd werd. En hetmoet gezogd worden: de verschillende sprekers pasten zich bij deze stemmingvoortreffelijk aan. 

VELE GASTEN. 
Toen de voorzitter van het oprichtingsbestuur, Drs. M. A. M. van Helvoort,het woord nam om de vergadering teopenen, kon hij heel terecht "de veleaanwezigen" een welkom toeroepen,want er waren heel wat belangrijke figuren uit het diocesane sociale leven inDe Ark bijeen. We noemen dan mensenals Rector van Helden, de aalmoezeniervan het vrouwtlijke jeugdwerk in het• Bisdom Den Bosch; Rector Jansen uitTilburg, cle aalmoezenier van· Kajottersen Kajotsters en tevens afgevaardigdevan de N.C.B.; Rector Smulders, eengoede bekende voor Boxtel; Rector Dr.Jansen uit Boxtel en Mej. K. Vos, dediocesane leidster van de V.K.A.J" Wiltge er nog meer?. Wel, we zullen er nogéén noemen. Een, die door de Voorzitter heel speciaal verwelkomd werd, n.l.Mej. Schouwenaars uit Antwerpen, demoeder van de Mater Amabilisscholen in Nederland. 
Wat deze geëerçle gaste betrof, zei deVoorzitter het op hoge prijs gesteld tehebben, dat zij uit haar drukke werkzaamheden had willen breken om in Boxtel tegenwoordig te zijn bij de opening van de nieuwe Mater Amabilisschool en om daarbij tevens nog eenshet ideaal te schetsen van haar geesteskind. De Voorzitter gaf ook uitdrukking aan zijn vreugde over de grote opkomstvan de eerste leerlingen, die hiermee bewijs aflegden van hoeveel betekenis denieuwe school geacht werd. Dat moestz.i. de makers van de oprichtingsgeschiedenis - wel� hij nog even in het kortmemoreerde - ook de prettige overtuiging geven, dat het moeizame werk nietvoor niets was geweest. 
Vanzelfsprekend deelde de Voorzitterook pluimpjes uit en deze kwamen ongetwijfeld op de plaatsen, waar ze hetmeest verdiend waren. In de overtuiging, dat de Mater Amabilisschool in Boxtel veel meisjesmoeilijkheden zou oplossen, dat de leerlingenzich getrokken zouden voelen tot dewaarden die in het leerplan lagen opgesloten, en dat de docentenstaf dezewaarden concreet zouden weten te maken, beëindigde de Vo_orzitter zijn hartelijk en kernachtig openingswoord. 

GEWAARDEERD INTERMEZZO.
Als intermezzo voerde het jeugdorkestvan de Boxtelse Volksmuziekschool onder leiding van de heer C. Suyseen jeugdsymphonie uit. En dezemuziekuitvoering viel zo algemeen in desmaak, dat zelfs de roezemoezendemeisjes er doodstil onder werden en volaandacht luisterden naar de mooie prestatie van deze jeugdige Boxtelse musici.'t Was prachtig en een compliment aande directeur C. Suys dubbel waard! 

DIENEN: EEN SCHONE TAAK.
Mej. Schouwenaars, die hierna hetwoord nam om de meisjes nog eens tebezielen met haar ideaal, verraste deaanwezigen met een gedegen voordracht; eenvoudig maar. treffend, vrouwelijk maar krachtig. Ze wist zich opallerbeminnelijkste wijze op haar gehoor af te stemmen en zo kreeg het ideaal indit gespre.lc van vrouw tot vrouw haastonmerkbaar, doch duidelijk gestalte: Als vrouw dienen, schoon voor God en voor de mensen 1 Mej. Schquwenaars zei blij te zijn inBoxtel zo'n goede voedingsbodem voorhaar werk gevonden te hebben. Dat was voor haar een bewijs, dat de meisjes ernog de mogelijkheid in zich droegen verrijkt te worden met die schatten vaneigenschappen: heiligheid, waardigheid,vaardigheid en blijheid. 
Als vrouw uit het practische socialeleven, haalde ze hierbij verschillende typische voorbeelde_n aan van omstandigheden waarin dergelijke vrouwen ontbraken en waarin daarentegen zulkekrachten aanwezig waren. Hieruit bleekzonneklaar, dat de Mater Amabilisschoolin een grote behoefte kan voorzien. Hetbli,jft de school voor de toekomstigevrouw, omdat de stof van het leerplanhet meisje nu eenmaal aanspreekt inhaar diepst vrouwelijke wezen. En ditgold, volgens Mej. Schouwenaars dan

) ,,Als een rode draad loopt de activi- !' teit van Kapelaan Verhagen door het \ werk van het oprichtingsbestuur", zo \' sprak Drs. van Helvoort in zijn ope- Jningswoord over de grote verdiensten van de initiatiefnemer der Boxtelse Mater Amabilisschool. En zo ishet! Na in Gemert reeds een M. A.school tot leven gebracht te hebben, ijverde Kapelaan Verhagen ook inBoxtel met onvermoeibare stuwkracht voor de tot-stand-koming vandeze school. Achteraf bezien met eensucces, dat de verschillende sprekers er Vrijdagavond toe bracht om hemin allerlei toonaarden lof toe te zingen. Verdiende lof, want de qprichting van de nieuwe school mag voor leen groot gedeelte aan zijn doorzet- l
��������10gen worpen toegeschre- �

----------'--.., ......... � 

evenzeer voor het meisje met de roepingtot het klooster of de maagdelijke staat,als met de roeping tot het huwelijk. 
Met geestige uitweidingen sprekendover de taak van de hedendaagse vrouw,kwam Mej. Schouwenaars vanzelf ookte spreken over het leerpl�n van denieuwe school. En daarbij kwam eerststerk tot uitdrukking hoeveel goeds demeisjes er wel op kunnen doen. Er wordtgodsdienst en zedenleer gegeven om hetmeisje een goede grondslag te gevenvoor haar verdere vorming. Voorts iser de opvoedkunde om de zelfopvoeding te leiden, de medische raad om invoorkomende gevallen de helpendehand te kunnen bieden en de verpleegkunde om zich de zo belangrijke vrouwelijke kunst der kinderverzorging eigente maken. Vooral ook niet te vergetende lessen in naaien en koken, zodat deman in de toekomst van zijn vrouw metrecht zal kunnen zeggen: ,,ik bezit een kapitaaf!'' 
Er zal ook zorg besteed worden aan zang, zodat de vrouw weer zelf voor degezelligheid en de sfeer kan zoq�·en enniet de radio, die in vele gevallen despontane kindervreugde verminkt. Eneens in de maand krijgt de leerlinge ookgymnastiek om de spieren soepel te houden, al zal dit lesonderdeel meer derichtlijnen bevatten voor een veelvuldiger beoefening van de lichaamstraining. Deze spreekbeurt van Mej. Schouwenaars was reeds een les op zich zelf, een kostelijke les, die door de �eisjes ongetwijfeld ter harte is genomen. Zo ookde aansporing om van de nieuwe schoolhet allerbeste te maken, vooral door tewerken in ware zustersgeest met deminzaamheid als uitdrukking van hetliefde-gebod uit het evangelie. Hieroprekenende, vertrouwde Mej. Schouwenaars aan het slot van haar bezielendevoordracht' de school toe aan de zegenrijke leiding van de Mater Amabilis, deBeminnelijke Moeder. 

GOED NIEUWS 
BIJ DE OPENING. 

De vertegenwoordiger van het diocesane vrouwelijke jeugdwerk. Rector van Helden uit Vught, viel daarna de eer tebeurt om de Mater Amabilisschool te openen. Hij deed dat met een krachtigtoespraakje, waarin hij de samenwerkingvan de Boxtelse standsorganisaties roemde, alsmede de sympathieke medewerking van de versch;llende overheids-,onderwijs- en sociale instanties prees.De meisjes wees hij - wellicht ten overvloede - nog eens op de verplichting de eerste levensjaren van deze nieuwevormingsschool zo succesvol mogelijk tedoen verlopen. Het voorbereidendewerk ontving van de spreker alle lof,want het was z.i. een eervolle vermelding waard, dat va"i-i de 80 in Nederland bestaande Mater Amabilisscholen deze jongste gestart was met het hoogstaantal leerlingen, n.l. 230. Na de verrassende en niet minder verheugendemededeling gedaan te hebben, dat de schijnbaar kansloze pogingen om rijkssubsidie i:e verwerven naar alle waarschijnlijkheid tenslotte toch nog succes zouden hebben, verklaarde Rector van Helden - onder hartelijk applaus vande aanwezigen de school voorgeopend. Na deze sobere plechtigheid, namennog verschillende der aanwezigen hetwoord om ieder op hun wijze hun viziete geven op de Boxtelse aanwinst. Allesbijeen was het nog 'ns een nadrukkelijkeonderstreping van de reeds u,i�gesprokenvreugde over het behaalde succes. Eensucces, dat met Gods zegen en onderde schutse van de Mater Amabilis, dekiem kan zijn van een gezonde kentering in het maatschappelijk leven. 
-0-

De nieuwe school is Maandag j.l. ondertoezicht. van de algemeen Jeidster, Zuster v. d. Meyden uit Boxtel, gestart metde lessen. 

Missie Thuisfront 

Op het 40-jarig ambtsjubileum van zijnOpa haalde Jantje v. Meurs f 9,90 opvoor de Missienaaikring "Miad". Opgehaald voor de Missienaaikring,,Miad" op de bruiloft van de KroonWitlox f 13,52. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

18e Zondag na Pinksteren, 
16 September 1951. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwartvoor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De H. Mis van half 7 gel. H. Mis voorMaria van Hal; kwart voor 8 gel. jrgt.voor Petrus Laus; z.a. gel. H. Mis voorEmbertus Crols v.w. personeel v. d. fa.Crols; 9 uur voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der Parochie; z.a. gel. jrgt.voor Anna Maria v. Boxtel-v. d. Ven;half 11 de Hoogmis gez. mndst. voorElisabeth Leenders-van Kasteren. Vandaag gaat in alle HH. Missen detweede schaal voor de bizondere noden van het Episcopaat, welke bizonder in de milddadigheid van de gelovigen wordtaanbevolen. Hedenavond om 7 uur Lofmet rozenhoedje. Maandagavond om half 8 Mariacongregatie. Donderdagavond om 7 uur Lof metrozenhoedje. 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.Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn hetQuatertemperdagen, geboden vasten enonthoudingsdagen. Het is dan verbodenmeer dan een volle maaltijd te gebruiken en bovendien is het gebruik van vlees of jus uit vlees op die dagen verboden. MAANDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. v.Petrus v. Engeland; z.a. gel. H. Mis v. Hendrina v,. d. Loo-v. Oorschot; half 8gel. H. Mis voor Harrie Prick; half 9gel. H. Mis voor Henri Prick; z.a. gel.H. Mis voor Henricus Antonius Crols.Hedenavond half 8 Congregatie. DINSDAG: kwart voor 7 gel. rondst.voor Adrianus van Weert; z.a. gel. H.Mis tot bijzondere intentie voor een zalige dood; half 8 gel. mndst. voorAdrianus Schepens; half 9 gel. jrgt. voorPetronella van Vught-Vorstenbosch. WOENSDAG: Quatertemperdag, geboden vasten- en onthoudingsdag: kwartvoor 7 gef. gez. jrgt. voor Antonius v.der Donk; z.a. gel. H. Mis voor Emerentia v. Kempen-Smits; half 8 gel. H. Mis voor Wilhelmina Schellekens-v. d.Ven; half 9 gel. H. Mis v9or HenriëtteWitteveen-Schöne. DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor de familie van Antonius vander Donk; z.a. gel. H. Mis voor Johannes Jac. van Kempen; half 8 gef. gel. jrgt. voor Jan Vugts; z.a. gel. H. Misvoor Adrianus van Gooi, Johanna Neggers; half 9 gel. H. Mis voor Frans Verheyden. Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedje. VRIJDAG: Quatertemperdag, gebodenvasten- en onthoudingsdag: kwart voor7 gef. gez. jrgt. voor Catharina v. OerleBeymosd; gel. H. Mis voor Hendricavan Laarhoven; half 8 gef. gel. jrgt. v.Jan Vugts; half 9 gez. mndst. voorAdrianus Pennings. ZATERDAG: Quatertemperdag, geboden vasten- en onthoudingsdag: kwartvoor 7 gef. gez. jrgt. voor Catharinav. Oerle-Beymosd; gel. rondst. voor Marinus van Hal; half 8 gel. H. Mis vooroverleden ouders; half 9 gef. gez. jrgt. voor Hoogeerw. Heer Deken W. Spierings. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontva!),l?en: Philibertus van deVen geb. en won. te Boxtel (St. Petrus)en Adriana van de Ven geb. en won. te's-Hertogenbosch (St. Jan); MartinusGodefridus Maria van Amelsvoort geb.par. H. Hart en won. in deze par. enAnna Maria van der Meiiçlen geb. en won. in deze par.; Henricus MariaSchouwenaars geb. te Uden en won. indeze par. en Adr:iana Maria Josepha deLaat geb. te Susteren en won. in deze par., waarvan heden de 2de afkondiginggeschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen, waarin niet isgedispenseerd, ten spoedigste aan depastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

18e Zondag na Pinksteren, 
16 September 1951. De eerste schaal "de stuiversschaal" gaat voor de Kerk: - de tweede schaalgaat voor de Bijzondere Noden. Onder de HH. Missen van 7 en 8 uuris het vandaag Algemene H. Communievoor de Moeders en gehuwde vrouwenvan onze paro.chie. 

De Hoogmis is met Volkszang.
Vanavond is het om 7 uur Lof metrozenhoedje voor onze parochianen in het buitenland èn voor het behoud vande vrede. 

DINSDAG: 7 uur Ld. voor AndreasJosephus Jurriëns v.w. de kinderen; zijaltaar l.j. voor Johanna van l:!ees-Heerbeek; kwart voor 8 l.j. voor JohannaVriens-van Handel; half 9 l.d. voor Adrianus v. Rooij v.w. de kleinkinderen. WOENSDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voorCornelis v. d. Langen berg; kw. voor 8I.m. voor Adrianus van Genucl)ten; zijaltaar Ld. voor Adrianus v. Rooij v.w.zijn vrienden; half 9 ld. voor Antonetta v. Leest-Paijmans te Loon op Zandoverleden , DONDERDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. v. Maria v. d. Langenberg-v. d. Sande;kw. voor 8 I.m. voor Henriëtte Strijbosch; zijaltaar l.j. voor Gertruda v. d. Horst-Liebrechts; half 9 I.m. voor Henricus Dieden. VRIJDAG: 7 uur I.m. voor Jan Cornelis van Wijk;..k.w. voor 8 I.m. voor JohanHermes-Schüller; zijaltaar Ld. voorAdrianus v. Rooij v.w. zijn vrienden;half 9 1.d. voor Anna Maria Doevendans-v. Grins�en. ZATERDAG: 7 uur I.m. voor Hubertus Driessen-Willems; kw. voor 8 lm. voorFrancyna Voets-Karssemakers; zijaltaarl.d. voor Andreas Josephus Jurriëns v.w,de buurt; half 9 Ld. uit dankbaarheid
(v. d. B. v. 0,) 
PAR, H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

18e Zond.a2 na Pinksteren, 
16 September 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Martina Geerts. MAANDAG, feestdag van de H. Lambertus: om half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannesv. d. Linden en Gerdina de hsvr. WOENSDAGI half 8 jrgt. voor Adrianav. d. Linden. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hendricus den Otter. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Maria hsvr.van Hendricus den Otter. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Petronella Verhagen. Deze week zullen geschieden : Maandag H. Mis voor Elisabeth Verhagen, broederschap Gelovige Zielen;Dinsdag H. Mis voor de leden proc.Bokhoven; Woensdag H. Mis voor Eli.sabeth Verhagen, broederschap H. Theresia; Donderdag H. Mis voor ElisabethVerhagen, broederschap v. 0. L. Vr.v. Lourdes; Vrijdag H. Mis voor Henricus Wagenaars te S_chijndel overleden;Zaterdag H. Mis voor Hubertus van_Aarle te Liempde overleden. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

18e Zondag na Pinksteren,16 September 1951. Om 7 uur H. Mis voor Johannes Maas;om half 9 voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie; om 10 uur deHoogmis, voor Cornelius Machielsen teBest overleden. De • eerste schaal gaat voor de eigenkerk; en de tweede voor de BijzondereNoden. Nà de Hoogmis repetitie voor de zangeressen in de school. Vanmiddag om half 3 KRUISWEGOEFENING waarna zegen met het Allerheiligste: tot intentie van noodlijdendPALESTINA, en voor het behoud van de H. Plaatsen aldaar. Het Stabat Mater vindt U in onze zangbundel nr. <:17en het Tantum Ergo nr. 78. A.s. Woensdag, Vrijdag en Zaterdagzijn het QUATERTEMPERDAGEN:dus geboden vasten- en onthoudingsdagen. En in de loop van deze of de volgendeweek komen de leden van ons Universiteits-éomité bij U aan huis, om dejaarlijkse bijdragen voor het KatholiekHoger Onderwijs. DE H. MIS GEDURENDE DE WEEKIS OM KW ART VOOR ACHT: MAANDAG: ter ere van Onze LieveVrouw en de H. Antonius uit dankbaarheid. DINSDAG: voor kanunnik Westerwoudt. WOENSDAG: het mndst. voor Joannes Wilhelmus Brands. DONDERDAG: het gef. gel. jrgt. voorHubertus Kruyssen. VRIJDAG, 21 September Feestdag vande H. Apostel Matthaeus: het rondst.voor Johannes Maas. ZATERDAG: voor Maria de PunderHuige. GELEGENHEID TOT BIECHTEN: Dagelijks vóór de HH. Missen, en Zaterdagmiddags van 6 tot 7 uur. be kinderen van klas C komen Vrijdagmorgen om half 9 te biechten. KATECHISMUSLESSEN DEZE WEEKOP SCHOOL: Klas A: les 3. Klas B: les 2. Klas C: de vragen 18, 19, 22 en 23.
WOENSDAG, VRIJDAG en ZATER- · DAG zijn het quatertemperdagen: ge- PAR. ST. JANS ONTHOOFDING,
bo<;len vasten- en onthoudings-dagen. LIEMPDE. 
Degenen die -7 jaar zijn mogen geen vlees of jus uit vlees gebruiken en die21 jaar en nog geen 59 jaar oud moeten vasten, als zij niet vanwege ziekte ofandere wettige reden hiervan ontslagenzijn. WOENSDAG is het des avonds om 8uur in de Ark vergadering van de prefecten der H. Familie voor mannen. ZONDAG: In de kerk: 6 uur l.d. tot bijzondere intentie; 7 uurl.d. geestelijk en tijdelijk welzijn van deparochianen; 8 uur l.d. voor 'n overledene; kwart over 9 l.d. t.e.v. 0. L. Vr.van Altijddurende Bijstand en H. Clemens Maria v.w. verkregen gunst; half11 HOOGMIS tot bijz. intentie. In de WIJK-KAPEL DE "BURCHT": kwart over 7 l.d. voor overleden moeder; half 9 l.d. voor bijzondere intentie; kwart voor 10 I. d. voor bijzondere intentie. MAANDAG: 7 uur I.m. voor Johannesv. Schijndel-Zwanenburg; kw. voor 8l.d. voor Willem v. d. Langenberg en Adriana de dochter; zijaltaar l.d. voorPetronella van Oers; half 9 gez. d. v. Cornelis v. Krieken en Henrica Diedenz.e. 

18e Zondag na Pinksteren,16 . September 1951. 
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Engelbertus v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. v. Maria Hendricus Putmans; 10 uur deHoogmis tot welz. der par.; 3 uur kortLof, waarna plechtige Kruisweg-Oefening tot behoud van de heilige plaatsenin Palestina. Aan de uitgang van de kerkzullen op die dag speldjes verkocht worden ten bate van het Pro-PalestinaComité, dat steun verleent aan de ontheemden in Palestina. MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Laurentius Quinten; half 8 z.j. voor Theodorus v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. voorCornelis Putmans. DINSDAG: 7 uur z. rondst. voor Johanna Adrianus de Rooy; half 8 z.j. voorCatharina Willem Welvaarts; 8 uur 1.mndst. voor Jan v. d. Heyden. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Matthijsv. d. Oetelaar; half 8 z.j. voor Antoniusv. Abeelen; 8 uur I: mndst. voor Adriana Adrianus v. de Sande. DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Martinus Appeldoorn en Barbara hsvr.; half8 z.j. voor Maria Antonius v. Abeelen;

8 uur l.j. voor Martinus v. Houtum. VRIJDAG: 7 uur z.j, voor Theodora v.d. Meerakker; half 8 z.j .. voor MariaFrans v. de Sande; 8 uur l.j. voor Arnoldus v. de Staak en Hendrica hsvr. ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Petrus v. d. Meerakker; half 8 l.j. voor Corneliade Jong; 8 uur l.j. voor Arnolda Tinnebroek. ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. derpar.; 8 uur l.j. voor Theodorus Prinsenen Maria hsvr.; 10 uur de hoogmis voorde levende leden der proc. van Bokhoven; vertrek der bussen naar Bokhovenhalf 9 vanaf de kerk. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur I.m. vqor Theodorus v.d. Boer; Dinsdag 7 uur I.m. voor Jan v.d. Heyden v.w. de kinderen; Woensdag7 uur I.m. voor Jan Sa11.ders v.w. de kinderen; Dortderdag 7 uur I.m. voor ledender proc. Bergen-op-Zoom naar Sittard; Vrijdag 7 ,,mr I.m. voor .Hubertus v.Aarle als overleden lid Boerenbond; Zaterdag 7 uur I.m. voor JohaT)na Adrianus de Rooy v.w. de levensverzekering;Zondag 7 uur I.m. voor Maria Adrianus v. Dijk v.w. de kinderen. Woensdag, Vijjdag en Zaterdag zijn hetquatertemperdagen, geboden vasten- enonthoudingsdagen. Zaterdag onder de H. Mis van 8 uurAlgemene H. Commu,!lie der kinderen;de jongens komen biechten Donderda_gmorgen 8 uur en 's nam. om 1 uur; de meisjes Vrijdagmorgen 8 uur en insgelijks 's nam. om 1 uur. De film-vertoning gaat NIET door. 

MISSIEBUS: 
Bij huwelijk van Johannes en Marinus 
v. Kroonenbur� f 7,10. RETRAITE te Vught van 2-5 Oct. voormilitie-plichtigen der lichting 1952. Zij wordeQ verzocht, zich aan te meldenop de pastorie na de hoogmis op Zondag 16 September. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

18e Zondai;i na finksteren, 
16 September 1951. 

HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uurHoogmis voor de Parochie, Tweede schaalcollecte voor Bijz. NodenEpiscopaat. Na de middag om 3 uurLof met rozenhoedje; na het Lof eenlied. Dinsdag moeten de kinderen van het2de, 3de en 4de leerjaar komen biechten; Woensdag onder de H. Mis van 7uur zullen ze gezamenlijk communiceren. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn hetquatertemperdagen, geboden vasten- enonthoudingsdagen. Zondag a.s. tweede schaalcollecte voorhet Seminarie
.,_ 

welke op verzoek van de Bisschop zeer in de milddadigheidder parochianen wordt aanbevolen. ZONDAG: 7 uur rondst. voor Wilhelmina Konings-van de Laar; half 9 H.Mis voor Mej. Maria Emerentia Banens;10 uur Hoogmis voor de Parochie_. MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Christiaan van Dongen; � uur jrgt. v. Eerw.Broeder Willibrordus Konings. DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Henricusv;m Vessem; 8 uur mndst. voor Gerardus Josephus van Oers. WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Christiaan van Dongen; 8 uur mndst. voorHenricus van den Langenberg. DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Margaretha van den Langenberg-Habraken;8 uur rondst. voor Gerardus van den Akker. VRIJDAG: 7 uur rondst. voor CornelisPieter Verhoef; 8 uur jrgt. voor Gerardus van den Langenberg. ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Antoinetta Wilhelmina v. R.Îilo; 8 uur rondst.voor Johanna Maria van Rooy-v. d.Horst. ELDERS: H. Mis voor Gerardus Josephus van Oers; H. Mis voor Hendri-cus van den Langenberg. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

18e ZondaR na finksteren, 
16 September 1951. Deze middag om 3 uur Lof met rozen-·hoedje. Woensdag en Donderdag om 8 uur Lof, Vrijdag;_ _Feestdag van de H. MatthaeusApostel en Evangelist; om 8 uur Lof. Zaterdag om 8 uur Lof. ZONDAG: om 7 uur H. Mis tot bijzondere intentie; om half 9 voor deoverleden leden der familie Henket. MAANDAG: om 7 uur voor LambertaSmits-van Kempen te Bcxtel overleden_;om half 8 voor Doctor TheodorusStrengers. ·- ·-

DINSDAG: om 7 uur voor TonnySchaffer; om half 8 voor overleden familie Johannes van Heesch-v. de Sande.WOENSDAG: om 7 uur tot intentievan de Voortplanting des Geloofs; omhalf 8 voor Jan van de Aker. 
Burgerlijke Stand 

van 4 tot en met 10 September 1951.
GEBOREN: Hildegard A. M. dochter v,Fr. F. M. Kluijtmans en M. A. Mertens,Markt 13 - Carla A. dochter van M.
A. J. Wegkamp en D. L. Janvier, woonwagen van Salmstraat - Jacoba M. J.dochter van A. C. van Schijndel en J. J.M. Beekes, Pri,!lS Hendrikstraat 52 -Albertus P. M. zoon van A. P. van Eschen A. W. Machielsen, Mijlstraat 46 -Gerdina J. M. dochter van L. J. Verberk en J. van Schijndel, Maastrichtsestraat 5 - Petrus H. M. zoon van C. G.Vorstenbosch en C. M. van Pinxteren,De Braken 7 - Maria Th. W. dochtervan W. Poirters en H. M. van de Ven, van Ranststraat 25 -- Antonius J. M.·zoon van H. H. van Doorn en W. M. van Esch, Raaphof 7. GEHUWD: Petrus C. M. de Kroon enCatharina Witlox - Jacobus A. J. Marijnen en Johanna Th. van Son - Gerardus A. J. van Beckhoven en JohannaM. Verhagen. OVERLEDEN: Maria van den Boer, oud68 jaren, Wed. van C. J. Kerkhofs, Dufourstraat 17 - Jacobus Vullings, oud72 jaren, Eindh.weg 47 - Antonius J.M. van Doorn, oud 3 dagen, Raaphof 7.



7e JAARGANG No. 356 21 SEPTEMBER 1951 

, 

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 

K.V.P. � Partijraad 1
S.A.N.T.O.S VRAAGf 
UW AANDACHT. 
Bij het lezen van het woord SANTOS 
denkt U mogelijk aan een provincie in 
Brazilië of aan de heerlijke koffie die 
daar vandaan komt. Maar dan ziet U de 
vijf puntjes, die tussen de verschillende 
letters behoren te staan, over het hoofd, 
want voluit heet deze vereniging Steun 
Aan Nederlandse Tuberculose Onbe
middelde Standgenoten. Zij is een in
stelling van de Katholieke Midden
standsbeweging, in het leven geroepen 
door mannen, die beseften wat het voor 
een middenstander moet betekenen als 
hijzelf, zijn trouwe ega of zijn lieve kin
deren worden aangetast door de ge
vreesde t.b.c. en hij geen raad weet om 
de kosten voor sanatoriumverpleging 
f 2500,- per jaar) te betalen. 
S.A.N.T.O.S. kan echter hulp bieden, als 
U S.A.N.T.O.S. tenminste hulp biedt. 
Hoe U dat doen kunt, zal U volgende 
week in dit blad worden medegedeeld . . .  

Gouden Kloosterfeest 

Zuster Dora 50 jaar in het klooster. 

Uiteraard worden kloosterjubilea dikwijls 
buiten de belangstellingssfeer van het 
publiek gehouden en alleen maar in de 
intieme beslotenheid van de klooster
kring gevierd. Een van de uitzonderin
gen op deze gewoonte vormt echter het 
gouden kloosterfeest van 'n zuster, die 
in haar religieus leven te lang in de z.g. 
"wereld" gewerkt heeft en daarbij ook 
te zeer op de voorgrond is getreden om 
bij haar grote jubileum door deze we
reld vergeten te worden, n.l. Zuster 
Dora, ofwel Soeur Theodora van de 
Orde der Zusters Ursulinen in de Pa
rochie van het H. Hart. 

In December - aldus ontvingen wij be
richt uit Den Haag - zal de Partijraad 
van de K.V.P. bijeenkomen om te be
raadslagen o.a. over het nieuw algemeen 
staatkundig program van de partij, waar
bij dan, naar verwacht wordt, de kwestie 
Duynstee zal worden besproken. 
We hebben deze kwestie in ons blad 
besproken in de vorige maanden. We 
kunnen nu met voldoening constateren 
dat er inderdaad ernstige plannen be
staan om de gerezen kwestie de 
koers-zuiverheid van onze katholieke 
partij - volledig open op tafel te bren
gen en naar een goede oplossing te 
zoeken. 
Het is ons ook een grote voldoening dat 
op die manier ernstig gepoogd zal wor
den om onze katholieke eenheid in Ne
derland, ook op politiek terrein te be
houden. 
Van niet-katholieke zijde wordt nog al 
eens gespot met de katholieke partij om
dat deze in zich alle katholieken, van 
alle standen en klassen wil omvatten. 
Men acht dit n.l. onmogelijk, omdat de 
verschillen tussen de standen en klassen 
te groot zouden zijn. Maar dan onder
schat men het doel van onze partij. Het 
gaat een katholieke partij ook wel om 
louter politieke en zuiver sociale of eco
nomische successen voor de katholieke 
bevolkingsgroepen, maar het gaat om 
nog veel meer, n.l. om de algemeen men
selijke waarden in het leven te behou
den en de hele politiek zodanig te beïn
vloeden dat deze waarden ook in de 
wetgeving en in de wetstoepassing wor
den beschermd en als richtlijnen wor
den genomen. En dit alles is een belang 
van allen, en eist ook de inspanning van 
allen, en liefst van allen samen in één 
verband om daardoor een sterk bloc te 
vormen tegenover andersgerichten. 
Ook onder de katholieken zijn er velen 

die dan het meest hun stoffelijk 
groepsbelang op de voorgrond schuiven 
- die van mening zijn dat bijvoorbeeld
de katholieke Middenstand beter een 
eigen partij kon hebben. Wij zijn het 
hiermee niet eens. 
Een eigen partij zou wél beter zijn : áls
de stoffeHjke belangen het voornaamste 
waren; -en ook: áls onze- .pantij- zelf,
geen veilig tehuis zou blijken te zijn 
voor alle groepen van ons katholieke 
volk. 
De stoffelijke groepsbelangen zijn ech
ter niet de voornaamste belangen en als 
de partij-raad een zodanig progr;m naar 
voren kan brengen, dat alle groepen 
zich veilig weten bij de K.V.P., en ook 
in de partijraad en partijbesturen func
ties verleend worden aan leden uit alle 
groeperingen, zoals wij hebben verde
digd, dan is er alles voor om de eenheid 
te bewaren, juist om de grote algemeen
menselijke belangen die op het spel 
staan, en altijd op het spel blijven staan 
zolang er nog andersgerichte partijen in 
Nederland bestaan. En dit zal vermoe
delijk, gezien de "richtingen in ons Ne
d�rlandse volk, wel altijd zo blijven. 
Bmnen ons katholieke volk zelf blijft er 
zeker altijd verschil van belangen be
staan en daaruit voortvloeiend ook ver
schil van menin_gen. Maar er is alles 
voor te zeggen dat dit verschil zich niet 
�itdrukt in verschillende aparte partijen 
m de Kamer, maar dat dit verschil tot 
uiting komt, naar voren gebracht 
e_n, voorzover dit mogelijk is, tot oplos
sing gebracht wordt binnen de partij 
zelf. In principiële dingen zullen alle ka
tholieken elkaar steeds moeten kunnen 
v(nden en in dit opzitht mag splitsing 
met noodzakelijk worden; verschil van 
mening op onderges_chikte punten of op 
punten van werkelijk groepsbelang, zul
len dikwijls .moeilijk of in het geheel niet 
opgelost kunnen worden - ik bedoel: . 
geen eensgezind standpunt kunnen ver
kri_jgen bij alle leden - maar dan is er 
niets op tegen dat bij .zulke punten het 
v�rschil blijft, en bij stemmingen ook 
uttgedrukt wordt in voor- en tegen
stemmen door de voor- en tegen
standers. 
Het katholieke volk behoort nu eenmaal 
tot alle standen der maatschappij. In de 
afgelopen jaren was ongetwijfeld de 
koe_rs van de K.V.P. tamelijk eenzijdig
gencht en werd de K.V.P. in deze rich
ting gedreven door een in de K.V.P. 
(evende te eenzijdige arbeidssociologie 
- zoals wij in de afgelopen maanden in
verscheidene artikelen hebben doen zien. 
De K.V.P. zal er niet toe in staat zijn 
alle standen te blijven behouden, als de 
vorm v_an ovePleg blijft zoals deze was, 
n.l. dat de verschillende standen alleen
maar adviescommissies hadden binnen 
de partij. Binnen de partij kán in ieder 
geval gezorgd worden voor een goed 
functionnerend overleg van de verschil
lende sta1?��n, a! is er dan ook gevaar 
voor_ partlJtjes bmnen de partij. Maar 
wat 1s daar tegen? 
Het is toch nog altijd zó, dat een be
stuur of een raad een_ advies altijd kun
nen weigeren en in de prullemand kun
nen laten verdwijnen. Dit kan geen ver
trouwenwekkende vorm blijven als de 
bouw van de raad en van de topbestu
ren der partij zouden blijven zoals ze 
waren, want deze bepaalden toch de 
koers en daarover waren velen niet erg 

tevreden, om het zacht uit te drukken. 
De adviescommissies van de verschillen
de standen in de K.V.P. zijn prachtig, 
vooral omdat zij bestaan uit deskundige 
mannen uit deze verschillende standen. 
Maar de adviezen van deze commissies 
moeten zeker krachtiger en invloedrijker 
naar voren kunnen komen doordat in de 
besturen en in de partijraad de verschil
lende standen, met hun verschillende op· 
vattingen, voldoende vertegenwoordigd 
zijn om samen werkelijk het hele katho
lieke volk te vertegenwoordigen. 
Sommigen zijn bang dat de K.V.P.-raad 
en de K.V.P.-besturen dan een zelfde 
beeld zullen geven als bijvoorbeeld de 
Tweede Kamer zelf, waarin verschillen
de partijen beraadslagen over 's lands 
belangen. Maar is dit bezwaar zo ern
stig? 'n Dergelijke vorm kan verkeerd 
gaan, ja, maar kan ook goed gaan. En 
het gaat er om dat, als we in de Partij 
de eenheid van alle katholieke standen 
willen behouden, het inderdaad ook een 
partij van al onze standen moet zijn. De 
verschillen die dan blijven en niet tot 
eenheid te brengen zijn binnen de partij, 
kunnen dan in de fractie en door de 
fractie ook in de Kamers volledig tot 
uiting komen, evengoed als wanneer een 
of andere katholieke stand een eigen 
partij had. En in alles waarin de belan· 
gen gemeenschappelijk zijn, of in geval
len waarin een groepsbelang door allen 
kan worden aanvaard, staat men dan in 
ieder geval als één groot bloc veel 
sterker. 
Trouwens, eenzelfde vorm van samen
werking van alle standen in één verband, 
zal ook langzamerhand in heel ons be
drijfsleven in toepassing komen als de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
over het hele bedrijfsleven is ingevoerd. 
Dan zullen ook daar, op het terrein van 
het bedrijfsleven, in iedere bedrijfstak 
alle standen die in die tak werkzaam 
zijn, volledig samen moeten werken. 
Waarom zou dat ook niet kunnen op 
politiek terrein door alle standen van 
het katholieke volk? 
Wij hopen dat de Partijraad van de 
K.V.P. in dit opzicht opbouwend en be
vredigend werk zal verrichten. 

NIEUW LEVEN IN VROUWELIJKE 
JEUGDBEWEGING PAR. H. HART. 
Daar het Gidsenwerk in de parochie van 
het H. Hart reeds geruime tijd geleden 
wegens gebrek aan leidsters moest wor
den stil gelegd, werd er in Breukelen op 
het gebied van het vrouwelijke jeugd
werk vanzelfsprekend een grote leemte 
gevoeld. Dit tekort is nu, dank zij een 
belangrijk initiatief van de We!Eerw. 
Heer Kapelaan Vorstelmans, opgeheven. 
Er is n.l. een vrije jeugdbeweging voor 
jonge meisjes (10 tot 12 jaar) opgericht 
waarmee reeds a.s. Zondag gestart 
wordt. Çezien het experimentele element 
in deze beweging, zal er voorlopig ech
ter nog maar gewerkt kunnen worden 
met een kleine kern van meisjes, die 
dezer dagen werd gekozen. 
Mej. Levers, onderwijzeres aan de St. 
Angela-school, werd bereid gevonden 
om de algemene leiding van deze jeugd
beweging op zich te nemen en een drie
tal groepsleidsters hebben zich bereids 
te harer beschikking gesteld. De bijeen
komsten vinden plaats elke Zondagmid
dag van 2 tot 4 uur en ze worden ge
houden in "De Burcht". 
Wij wensen Kapelaan Vorstelmans c.s. 
veel succes met deze nieuwe (vrije) 
jeugdbeweging! 
N. C. BOERENBOND, afd. Boxtel.

T. • - Wederom wordt in de· loop van de--vol- •================ gende week door de R.K.JB. een oud

Plaatselijk Nieuws 
AFSCHEID BIJ DE N.S. 
Stationchef P. Mulders 
gaat met pensioen. 

papier inzameling gehouden fot steun 
van het T.B.C.-fonds van de N.C.B. 
Gezien de belangrijkheid van deze actie 
rekenen wij op een royale medewerking 
van U allen. Tevens wordt men er aan 
herinnerd, dat men het oud papier te 
allen tijde kan bezorgen op het pakhuis 
van de N.C.B. 

Het ma_g dan al een poosje geleden zijn, 
dat Zuster Dora in de bewaarschool van 
de H. Hartparochie de scepter zwaaide, 
het kan dan ook al even geleden zijn, 
dat ze als portierster van het klooster 
een bekende en beminde figuur werd, 
en het zal misschien nóg wel langer ge
leden zijn, dat ze in de H. Hartkerk op 
onnavolgbare wijze zorgde voor het 
priesterkoor en de sacristie, tóch zullen 
er in Breukelen weinig mensen gevonden 
worden, die zich Zuster Dora niet her
inneren of die haar in het geheel niet 
kennen. 
Ze is dan ook niet van vandaag of gis
teren! Reeds in 1908 kwam ze naar 
Boxtel om tesamen met Mère Stanislaus 
de bewaarschool in de nieuwe parochie 
van Pastoor Eras te verzorgen. Dat was 
toen nog erg lastig, want aangezien de 
Zusters Ursulinen zich nog niet defini
tief gevestigd hadden in onze plaats, 
moesten zij elke dag van Vught naar 
Boxtel en weer terug reizen. Later 
huurde men "Het Fortuin" op de Markt, 
doch tegenover de last van het reizen 
stond nu weer de rompslomp van het 
zorgen voor "eigen pot". Nog later be
trok men het huis naast de tegenwoor
dige lagere school en eerst rond 1911 
konden de bewaarschoolzusters hun in
trek nemen in het grote klooster, dat 
in dat jaar gereed kwam. 
Ja, dat was moeilijk pionierswerk, maar 
voor Zuster Dora telden geen moeilijk
heden. Voor de kleintjes van Breukelen 
was haar niets te veel en vooral de ar
men onder hen hadden haar speciale 
zorg. 

·Lange tijd is Zuster· Dora aan de be
w;iarschool verbonden geweest en hon
derden mannen en vrouwen, jongens en
meisjes uit de H. Hartparochie heeft ze 
dan öok het eerste Onze Vader of 
Weesgegroetje leren bidden, of heeft ze
leren vlechten en bouwen, zingen en 
tekenen .. . . . .  Nederig , werk weliswaar, 
maar verricht met een gouden hart en 
veel toewijding. Hoe kan het anders, dat Op Maandag 1 October a.s. zal de 

stationchef te Boxtel, de heer P. Mul
ders, afscheid nemen van de Nederland
se Spoorwegen om op 63-jarige leeftijd 
van een welverdiend pensioen te gaan 
genieten. Ofschoon de heer Mulders 
deze levensfaze natuurlijk van harte ge
gund wordt, zullen er toch vele "spoor
mannen" zijn, die hun chef met be
zwaard gemoed zien vertrekken. We 
kunnen dat begrijpen, want de heer 
Mulders heeft zich steeds doen kennen 
als een man, die de kunst verstond om 
zowel de N.S. als de arbeiders het 
rechtmatige deel te geven. 

MASSALE DOORLICHTING 

Voor de N. S. was hij een deskundige 
kracht, die zich steeds met grote nauw
gezetheid en toewijding van zijn taak 
kweet. Voor de arbeiders was hij boven
al de man, die, waar of wanneer het ook 
nodig was, op de bres sprong en hun be
langen met inzet van zijn gehele per
soonlijkheid verdedigde. Hij was dan 
ook een zeer actief lid van de R. K. 
Bond voor Spoor- en T ramwegpersoneel 
St. Raphaël, terwijl hij voor het bekende 
Mgr. Mutsaertsoord te Venlo een zeer 
ijverig propagandist was. 
Dat de heer Mulders bij de N. S. een 
goede . carrière gemaakt heeft, moge bHi
ken mt het feit dat hij bij deze maat
schappij in dienst trad als Surnumerair 
tegen het loon van f 1,- per dag en dat 
hij met pensioen gaat als Stationchef te 
klas A te Boxtel. In Boxtel is hij sinds 
t October 1941 werkzaam geweest en 
tot besluit van deze tien jaren zal er op 
Vrijdag 28 September om kwart over 10 
v.m. een feestelijke bijeenkomst plaats
vinden in de derde klas wachtkamer. 
Het Boxtelse spoorwegpersoneel zal dan 
officieel afscheid nemen van de heer 
Mulders en wij twijfelen er niet aan of 
er zullen behalve vele N.S.-employé's 
ook veel particuliere relaties, vrienden 
en bekenden van de scheidende sta
tionchef op deze bijeenkomst aanwezig 
zijn om huldiging en afscheid een bij
zonder cachet te geven. 
LUSTRUM-VIERING VAN DE 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

In aansluiting op ons bericht van vorige 
week kunnen wij mededelen, dat ter ge
legenheid van het 2e lustrum van de 
Heemkundige Studiekring, het St. Wil
librordus-gilde uit Esch op Zaterdag
middag 29 September a.s. ongeveer om 
half 4 komt vendelen. Het voor de R.K. 
Nijverheidsschool gelegen terrein aan de 
Prins Bernhardstraat, dat zich voor een 
dergelijke demonstratie uitstekend zal 
lenen, werd hiervoor welwillend be
schikbaar gesteld. 

v. 

DE LAATSTE WEEK. 

Velen vragen met belangstelling naar 
het resultaat van de doorlichting en zij 
bedoelen daarmede of er al onbekende 
bronnen van besmetting ontdekt zijn. 
De deelname aan de doorlichting mag 
nu reeds geslaagd genoemd worden; op 
Dinsdag j.l. is zelfs een recordcijfer be
reikt, n.l. bijna 800 personen. Het is wel 
aardig mede te delen, dat dit grote aan
tal mede het gevolg was van de tweede 
oproeping, die verzonden was aan niet
opgekomenen in eerste instantie. Zij 
hebben dus blijkbaar zoals men dat 
noemt "de kat uit de boom willen kij
ken", maar zijn al spoedig overtuigd van 
het algemeen belang der doorlichting. 
Men weet nu immers uit de ervaring van 
anderen, dat alles vlot verloopt en dat 
geen enkel nadeel aan de deelname ver� 
bonden is. Ten slotte moet gezegd wor
den, dat de doorlichting kosteloos ge
schiedt, zodat ook finantiële bezwaren 
wegvallen. 
Wii gaan nu na de succesvolle tweede 
week de derde week in, tegelijk de laat
ste week! Gesterkt door het goede resul
taat van de tweede oproeping is beslo
ten alsnog een derde oproeping te doen 
aan hen, die tweemaal hun beurt voorbij 
lieten gaan. Speciaal wordt daarb.ii een 
beroep gedaan op de ouden van dagen. 
Toevallig is ons bekend geworden, dat 
in een grote stad in het westen van ons 
land een verschuiving van positief rea
gerenden naar de kleuterleeftijd is ge
constateerd. Ook elders bHjkt de kleu
terleeftijd niet vrij meer van besmetting • 
door tuberculose. D<; oorzaak kan niet 
anders gezocht worden dan in de over
bevolking, met name bij inwoning. Het 
is alles heel begrijpelijk, dat grootouders 
of ouden van dagen een onderkomen 
vinden in gezinnen met kleine kinderen, 
maar helaas schuilen er onder de ge
woonte-hoesters gevallen van open tu
berculose. Deze zijn de oorzaak van de 
toename van t.b.c.-besmetting bij kinde
ren. Het is daarom vooral, dat wij de 
derde oproeping zullen doen. Niemand 
moge dat kwalijk nemen of er door ge
prikkeld worden! 
De vraag naar het resultaat· van de 
doorlichting kan gunstig beantwoord 
worden ten opzichte van de deelname, 
maar de belangstelling gaat vooral uit, 

zoals reeds gezegd is," naar het aantal en 
de ernst der ontdekte en nog onbekend 
gebleven t.b.c.-lijders. Deze vraag kan 
echter nog niet afdoende beantwoord 
worden, want al zijn er dan ook reeds 
twee groepen van "verdachten" in nader 
onderzoek, het definitief resultaat moet 
op het volledige onderzoek wachten. 
Toch zijn er t.b.c.-lijders gevonden en 
onder hen zijn inderdaad ouden van 
dagen, althans ouderen dan vijftig jaar. 
Een ruim zeventig jarige is bijna zeker 
een open lijder. 
Wij mogen daarom aannemen, dat ook 
in Boxtel het gevaar bestaat van besmet
ting door ouden van dagen. Het is tot 
heden geen best weer geweest; de mo
gelijkheid bestaat, dat voor onze oudjes 
de tocht naar de Burgakker iets af
schrikt, maar U kunt een aanvraag doen 
voor extra vervoer. Het is de laatste 
week van de doorlichting; laat niemand 
zonder ernstige reden zich verontschul
digen. Tot heden is de deelname zeer 
verheugend. In het algemeen belang ech
ter moet op iedereen een beroep gedaan 
worden, zowel voor zich zelf als voor 
elkaar. Er zijn er, die wel doorlicht zijn, 
maar lan,ger dan een half jaar geleden. 
Als iedereen zich laat doorlichten, dan 
krijgen wij een totaal overzicht binnen 
:het tijdsverloop van een half jaar. Komt 
er dan daarna een nieuw �eva!, dan is 
de bron van besmetting gemakkelijker 
te vinden, omdat wij als het ware "met 
een schone lei" begonnen zijn. 
Ondertussen zijn alle schoolgaande kin
deren vanaf de kleuters aan de beurt ge
weest. Het laatste schoolonderzoek op 
tuberculose- was ruim een half jaar ge
leden, en toch zijn er een aantal (tot 
heden ongeveer 20) kinderen, die sinds 
dit laatste onderzoek positief reageren.
Dit betekent, dat deze kinderen in het 
afgelopen half jaar met t.b.c. besmet zijn 
geworden! Aan de ouders zal van deze
gevallen kennis worden gegeven met het 
verzoek deze positieven naar het Consul
tatiebureau voor t.b.c. ter nader onder
zoek mede te nemen. U kunt er verze
kerd van zijn, dat niets zal worden nage
laten om de gehele schoolgaande jeugd 
vrij te houden van tuberculose. 
Daarnaast komen dan de honderden kin
deren, die 11<\ onderzoek negatief rea
geerden en dus onvoldoende weerstand 
bezitten tegen t.b.c. De ouders van al 
deze kinderen krijgen daarvan bericht en 

_ tegelijk het verzoek dit kind te laten in-

OMGEVING 

vele mensen bij een herinnering aan de 
vroegere schooljaren nog altijd het eerst 
de figuur van Zuster Dora voor ogen 
hebben? 
Ook als portierster heeft deze religieuse 
zich, in de jaren volgend op haar be
waarschoolleven, doen kennen als 'n lief
devolle zuster, die vooral de armen een 
warm hart toedroeg, getuige de ontel
bare malen, dat ze de Overste een. extra 
gift afsmeekte voor een van haar be
schermelingen. 
Langzaamaan is Zuster Dora echter oud 
geworden, te oud voor een actieve func
tie in de Orde van de Zusters Ursulinen. 
Momenteel is ze al 86 jaar oud en deze 
hoge leeftijd is haar aan te zien: zij is 
slecht ter been, ziet haast niet meer en _ 
ook het geheugen neemt in kracht af. 
Niettemin is ze nog elke morgen op tijd 
present voor de H. Mis. En ook laat ze 
zich nog dageHjks voorlichten wanneer 
haar gouden feest gevierd zal worden. 
Dat zal dan zijn Zaterdag 22 September. 
Wegens de omstandigheden zal het feest 
op sobere wijze gevierd worden, doch we 
geloven dat er alle reden toe is om de 
oud-bekenden van de jubilaresse nog 
eens aan te sporen op deze gouden dag 
een extra gebedje te storten voor deze 
ijverige zuster, die zich tijdens haar 
kloosterleven op zo'n uitstekende wijze 
verdiensteHjk heeft weten te maken. 
Zuster Dora: God's zegen, die steeds 
op Uw werk gerust heeft, moge ook Uw 
deel zijn in de vele jaren, die we U na 
dit gouden jubileum nog toewensen! 

Burgerlijke Stand 
van 11 tot en met 17 Sept. 1951. 
GEBOREN: Bernardina E. D. A. M. 
dochter van Th. J. de Goeij en H. Faas, 
Oisterwijk - Arnoldus A. J. zoon van 
A. A. J. Zebregs en E. J. P. van Merk
hoven, Dufourstraat 24 -• Petrus G. 
zoon van P. Broeren en C. H. Raaijma
ders, van Coothstraat 22 - Cornelis A. 
C. zoon van C. J. Peijnenburg en Fr. A.
Bekérs, Dufourstraat 14A - Franciscus 
J. G. zoon van G. J. Fr. v. d. Wiel en 
J. A. v. d. Pas, Zandvliet 9 - Adriana 
J. M. dochter van A. Kastelijn en C. M.
van Liempd, Zandvliet 30. 
ONDERTROUWD: ' Martinus A. de
Jong en Johanna J.  Driessen - Serva
tius J. Fr. van den Brekel en Johanna 
R. Verhoeven - Johannes M. Schelle
kens en Maria L. van Roessel - Petrus 
J. Jansen en Maria W. van der Burgt -
Wilhelmus Tinnenbroek en Catharina 
Herwig - Marinus van Osch en Hen
drika M. P. van den Brand - Antonius 
A. Doevendans en Johanna M. Th.
Kennis - Henricus C. G. Endstra en 
Nicolazjna M. de Jong. 
GEHUWD: Adrianus J. Rovers en Ca
tharina Fr. A. Pennings. 

enten tegen tuberculose. De inenting is 
eenvouqig, zonder gevaar; na ongeveer 
vier weken komt er een klein puistje 
zelden iets meer. Daarna mag word� 
aangenomen, dat voor minstens vier jaar 
en zelfs voor langer, voldoende speci
fieke weerstand tegen t.b.c. is verkregen. 
Kort gezegd; als uw kind vóór de pu
berteit ingeënt is, dan wordt het na de 
puberteit niet meer ernstig ziek aan 
tuberculose. De ouden van dagen kun
nen weten, hoe het in hun tijd gegaan 
is, toen helaas vele jonge mensen aan 
longtering ziek werden en vroegtijdig 
stierven. 
Wij zeggen "voldoende specifieke weer
stand", want ook een goede voeding en 
ook een goedr behuizing en hygiëne is 
van belang. Niet te vergeten, voldoende 
nachtrust, want veel te veel jonge kinde
ren gaan veel te laat naar bed. Over dit 
onderwerp zou nog heel wat meer te 
zeggen zijn dan nu mogelijk is. 
Wij gaan de laatste week in van de mas
sale doorlichting. Deze doorlichting is 
slechts een onderdeel van heel onze 
campagne in de bestrijding der tubercu
lose. De onkosten zijn groot, maar zij 
kunnen in het belang van het doel, d.i. 
de vrijmaking van tuberculose in onze 
gemeente, niet te groot genoemd wor
den. In de toekomst zal de bestrijding 
blijken goedkoop te '.l!ijn. 
Weet U dat velen voor dit doel zich 
hebben ingezet? Weet u, dat er avond 
aan avond gewerkt wordt en dat o.a. 
onze t.b.c.-artsen aparte zitdagen hou
den om alles te verwerken? Ook van de 
scholen is extra werk gevraagd. Iedereen 
doet het echter van harte. 
Mogen wij dan van de ouders niet ver
wachten, dat zij ter wille van de gezond
heid hunner kinderen zullen medewer
ken; ia, dat zij zullen waarderen de ge
boden gelegenheid om massaal en syste
matisch mede te bouwen aan een 
t.b.c.-vrije omgeving?
Ten slotte blijft nog ter bespreking over
de t.b.c.-bestrijding bij het vee. Ook in 
dit opzicht is er samenwerking gekomen
met alle instanties. Het is van belang, 
dat de kinderen ingeënt worden tegen 
t.b.c., juist omdat alle tuberculeus be
smet vee gaat verdwijnen. Vooral hoe
renkinderen blijven in de toekomst zon
der de beschermende spontane inenting, 
indien het vee t.b.c. vrij is; daarom is 
een vroegtijdige kunstmatige inenting 
tegen t.b.c. uitermate belangrijk. 
Ouders, liê!at uw kinderen inenten tegen
tuberculose, als zij na onderzoek hier
voor in aanmerking komen. D. 

• 



Geheime dienst 

Alfred Redl ; verrader
;,
.,, in triplo 

De Oosterijkse Gdieinî� Oi�t, be
kend als de Kundschaft$-Stell�,' was 
wellicht de best �rgantseerde ter • 
wereld. Ze was op poten gezet: .door • 
Alfred Redl, een buitengewoon· kun
dig stafofficier. 
En bitter was voor hem de Ironie van 
het lot; hij werd ontmaskèrd dank zij 
de perfectie van het door hem zelf 
geschapen systeem, maar niet dan na
dat hij verraad had gepleegd, dat de 
levens van honderdduizenden Oos
tenrijkse soldaten zou kosten. 

Kolonel Red! was een rijk man. Hij 
hield er (begin 1900) niet minder dan 
zes auto's op na, die hij van zijn offi
cieren-salaris natuurlijk niet bekostigen 
kon. Maar niemand dacht er aan dat 
Red! wellicht op oneervoile wijze aan dit 
geld zou komen. Hij was in Oostenrijk 
dé autoriteit op het gebied van spion
nage en contra-spionnage, de schrik van 
iedere geheime agent. Generaal Von 
Giesl, zijn chef, was zo met hem inge
nomen dat toen Von Giesl benoemd 
werd tot commandant van de belang
rijke vesting Praag, hij Red! als stafchef 
met zich meenam. Redls opvolger, Rou
ge, had ontzaglijk veel" van zijn voor
ganger geleerd en probeerde zo moge
lijk, de Kundschafts-Steile nog efficiën
ter te doen functionneren. 
Hij vermoedde zelfs in de verste verte 
niet, dat de hoogvereerde chef in wer
kelijkheid één der laagste verraders was, 
die de geschiedenis heeft opgeleverd. 
Terwijl hij een hoge positie bekleede in 
het Oostenrijkse leger, werd Red) door 
de Russen betaald, zéér ruim betaald 
voor spionnage-diensten ten behoeve van 
het Czarenrijk. 
Red! was spion en verrader in triplo. 
Allereerst verkocht hij de defensiege
heimen van zijn land aan de Russen. 
Voorts leverde hij in handen der Russen 
de agenten die ten bate van Oostenrijk 
spionneerden. En ten derde verried hij 
aan de Russen wie onder hun eigen men
sen spionnendiensten verrichtte voor de 
Dubbel-Monarchie. 
Zo leverde hij aan de Russen uit het 
complete plan van de veldtocht tegen 
Servië en dat tegen Rusland, ingeval het 
tot een oorlog zou komen. Voo�al het 
Servië-plan was het troetelkind van de .' 
Oostenrijkse Generale staf en van de 
legerchef, Conrad Von Hötzendorf van 
wie gezegd werd, dat hij in enkele' uren 
sterk was verouderd toen hij van Redl's 
verraad vernam. • 

* * *

Hoe ontdekte men de dubbele rol van 
deze geachte en verdienstelijke stafoffi
cier? 
Ronge, zijn opvolger, had een controle
dienst ingesteld op de post vooral vanuit 
de grensstreken, naar het heette tegen 
valutasmokkel, maar in werkelijkheid om 
spionnen te ontdekken. Op een goede 
. .dag arriveerden twee poste-restante 
:brieven uit Eydtkuhnen, een Oostprui
.. sisch grensstadje en berucht spionnen-
• nest. Er zaten grote geldbedragen in, 
• maar verder was er niets bij, geen brief
je of aanduiding. De grootte van het be
drag wees er op dat het hier om een be
langrijke transactie ging en Ronge rook 
wild. Hij liet een belverbinding aanleg
gen tussen het postloket en een kroegje
in de buurt, waar daR en nacht twee
,detectives wacht hielden. 
:Een maand verliep, toen plotseling het 
belsignaal overging. De beide detectives 
·waren na al dat wachten niet meer zo erg 
op hun qui vive en een ervan vertoefde 
juist op de plaats waar zelfs de keizer 
te voet gaat. Toen ze bij het loket kwa
men, was de man die de brieven had af
gehaald, gevlogen. Ze zagen hem in een 
taxi wegrijden ...... de enige taxi die er 
stond. 
Een vol kwartier stonden de beide poli
tiemannen daar als konden ze geen tien
tellen. Ze durfden eenvoudig niet naar 

',/"' 

hun ldiet1tetrig: :En ,dat wa!i h1,m geluk, 
waht 'toen kwaht de taxi terug. Ze vroe
gen de chauffeui waarheen hij ,#m 
vriend" had'·gebtacht, ;en die•.noemde <k 
nàa'.m van •·èen • hotel. 'Ze re1len er heen.
Onderweg vonden ze in de taxi het étui 
van een zakmes. 
In het hotel bleek dat kolonel Red! zo
even was aangekomen. Maar die was 
buiten verdenking. Dus vroegen de de
tectives de portier, elk van zijn gasten 
het mes-étui te laten zien en te vragen 
of meneer dit soms verloren had. De 
eerste die beneden kwim, was Red! en 
argeloos beantwoordde hij bevestigend 
de vraag van de portier. Op datzelfde 
moment ontdekte hij de detective, kwasi 
verdiept in een krant en besefte hat hij 
zich had verraden . 
Hij ging het hotel uit gevolgd door de 
detectives. Allerlei kunstgrepen nam hij 
te baat om zijn vervolgers van zich af te 
schudden. Zo verscheurde hij enkele pa
pieren die hij in zijn zak had. Eén der 
detectives raapte de snippers op. Toen 
ze later aan elkaar gepast werden, bleek 
zonneklaar dat Red! in verbinding stond 
met een buitenlandse mogendheid. 
De consternatie op het politiebureau 
werd nog overtroffen door die bij de 
Generale Staf. Men begreep daar meteen 
welk een verpletterende slag aan Oos
tenrijk was toegebracht. Een commissie 
van vier officieren in vol uniform zocht 
Red! op in zijn hotel. Er behoefde geen 
woord te worden gewisseld. Hij vroeg 
een revolver te leen. 
Uren later werd een keIIner met een 
boodschap naar Redls kamer gestuurd. • 
Deze vond het ontzielde lichaam van de 
kolonel. Hij had zich door het hoofd 
geschoten. 

* * *

Natuurlijk probeerde men de zaak in de 
doofpot te stoppen. Redls lijk werd in 
aile stilte begraven. Maar door een won
derlijk toeval lekte de zaak uit. 
De smid, die in Redls woning te Praag 
de sloten had moeten openen, was een 
bekend voetbailer. Hij had die morgen 
niet kunnen spelen en daardoor verloor 
zijn elftal. De captain kwam hem een 
standje maken en die captain was toe
vailig ...... journalist. Hij hoorde de reden 
van de afwezigheid van zijn midvoor: 
hoge officieren... woning van Redl. .. 
ailes opengebroken en daarna verze
geld ... Red! dood ... de officieren hadden 
hun ontzetting niet onder stoelen of 
banken gestoken. 
De journalist wist maar al te veel van 
de strenge censuur waaraan de pers in 
Oostenrijk blootstond. Hij durfde het 
nieuws niet publiceren. Maar omdat het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan, 
schreef hij een klein berichtje waarin 
werd tegengesproken dat de commissie 
van hoge officieren welke een bezoek 
had gebracht aan de woning van Red!, 
nadat hij zelfmoord had gepleegd, daar 
stukken had gevonden die wezen op 
hoogverraad. Toen wisten de Oostenrij
kers, die wel geleerd hadden hoe men in 
die -dagen de krant . moest lezen, .g.e-," 
noeg ..... .  
De Oostenrijkse veldtochtplannen kon
den nog wel op onderdelen worden ge
wijzigd, maar in hoofdzaak waren ze aan 
de Russen en Serven bekend. En toen 
met onbegrijpelijke lichtzinnigheid de 
oorlogspartij in Wenen, geleid door de 
dandy Graaf Berchtold, het waagde 
Servië de oorlog te verklaren, wetend 
dat Rusland terstond zou mobiliseren, 
•Ondervonden de Oostenrijkers hoezeer 
de Servische generaal Putnik van Redls 
verraad had geprofiteerd. 
Zeer zware verliezen werden geleden in 
een veldtocht die door de Oostenrijkse 

• Generale Staf was voorgesteld als een
militaire wandeling. Honderdduizenden 
Oostenrijkse soldaten betaalden .met hun 
leven voor. de zes auto's van Kofonef 
Alfred Red!, de drievoudige verrader. 
(Nadruk verboden). Lk. 

OVER TOENEMEND LIJDEN 

EN AFNEMENDE VERZORGI�G 
EEN IDEALE MOEDER VERTELDE 
VAN HAAR HOOGSTE IDEAAL. 

Met typisch Vlaamse humor liet mejuf
frouw Schouwenaars onlangs bij de 
opening der Mater Amabilis-school de 
reacties der Boxtelse meisjes over zich 
heen gaan, om .onmiddellijk daarop met 
nadruk voor te houden haar grote 
ideaal: de Mater Amabilisschool dienst
baar aan de schoonste en meest verhe
ven charitas van· de Katholieke Kerk. 
Wel zeide zij te weten dat de meisjes 
van onze tijd in grote meerderheid ge
steld zijn op een, levensstaat naar haar 
natuurlijke instelling, echtgenote en 
moeder te worden. En met psychologisch 
ingesteld oog monsterde mej. Schouwe
naars haar vrouwelijk gehoor, daarbij 
schattend dat 75 à 80 procent, mogelijk 
wel 90 van de honderd, ten huwelijk ge
vraagd zouden willen worden. 
Zij, die genoemd wordt de moeder van 
de Mater Amabilisschool, heeft ten vol
le begrip voor de vrouwelijke mentaliteit 
van de mefsjes, maar :!:ij zou geen "moe
der" zijn als zij zich niet bezorgd maak
te voor de toekomst van hare kinderen. 
En hierbij dacht zij aan de kruisjes die 
hen zouden kunnen overkomen in het 
leveJl. 
En dan vertelde mej. Schouwenaars van 
haar ervaringen in ziekenhuizen en ver
pleeginrichtingen, waar zieken, gebrek
kigen en hulpbehoevenden moesten wor
den opgenomen, omdat de verpleging, 
die zij nodig hadden, hun niet gegeven 
kon worden in het gezin of het eigen 
milieu. 
Onder de indruk van de hulpbevoevend
heid van de lijdende mensen, en bij het 
zien van de opofferende liefde waarmee 
de religieuzen dag en nacht in de weer 
waren, groeide iri haar het ideaal kloos-

terroepingen aan te kweken in haar Ma
ter Amabilisscholen. 

Nóg zijn maagdelijke •handen 
werkzaam om zieken te verple
gen en gebrekkigen behulp
zaam te zijn. 

Zij weet dat de meisjes van deze tijd af
keer hebben van het kloosterleven, doch 
als zij bedenkt wat het lot zal zijn van 
de hulpbehoevenden, de ongelukkigen 
en zieken, indien straks geen maagdelij
ke handen zich over hen zuilen ontfer
men, dan koestert zij haar ideaal in de 
hoop, dat tenminste een klein percen
tage begenadigd zal worden om de reli
gieuze staat te aanvaarden om in opof
ferende liefde te werken voor lichame
lijk gebrekkigen. 
De ervaring toch leert, dat van jaar tot 
jaar het aantal religieuzen vermindert, 
terwijl het getal hulpbehoevenden, waar
voor geen plaats is in het leven van de 
arbeid, al maar toeneemt. 
Waar voor leken het werk te zwaar is, 
houden de religieuzen nog vol, doch 
ouderdom en ziekte doen zich gelden en 
straks komt men handen tekort om zieke 
moeders te verplegen, kinderen op te 
nemen of ouden van dagen te verzorgen. 
Met dit beeld voor ogen, klampt de 
"moeder" der Mater Amabilisscholen 
zich vast aan de hoop op de verwezen
Jijking van haar ideaal: zou uit het over
blijvend percentage meisjes, dat niet ten 
huwelijk zal gevraagd worden nog een 
klein getal voor ee·n meer verheven roe
ping de genade ontvangen. 
Mocht dat waar zijn, dan zal het werk 
der Mater Amabilisscholen haar verhe
ven bekroning krijgen als een instelling 
dienstbaar aan de grote charitas der 
Katholieke Kerk: ·de • màagdeHjke staat 
dienstbaar aan· de ongelukkige mensheid. 

Boxtels eerste Autopedraces 

"Boxtel Vooruit" heeft de Boxtelse 
jeugd vorige week Zaterdag een heer
lijke sportmiddag bereid. 
De autoped-races, waarvan Boxtel in 
Brabant de goede primeur had, hadden 
zo zeer de belangsteiling van de kin
deren, dat het aantal deelnemertjes 
liefst 175 bèdroeg. En al deze 175 step
berijders en -berijdsters dongen in de 
sportieve en spannende kamp naar een 
der erepalmen in deze jeugdwedstrijd. 
Het is dan ook voor iedereen een ge
noeglijke middag geworden, waarbij men 
record-snelheden op de koop toe kreeg 
(29 sec. in de 200 m klasse). 
Hierboven ziet U een snapshot uit de 
races en deze toont U duidelijk hoe
zeer de ouderen, qua belangstelling 
voor de komende strijd, wedijverden 
met de jeugd. 
Er was dan ook een behoorlijk aantal 
toeschouwers op de been om de auto
ped-favorieten in hun enthousiasme te 
stalen met aanmoedigingen, die aan 
sterkte wonnen naarmate men de fina
les naderde. 
Onder de belangstellenden merkten we 
ook nog het oude, onlangs afgetreden 
bestuur van Boxtel Vooruit op. Zij moe
ten met voldoening gezien hebben met 
hoeveel ijver hun opvolgers dit "kinder
feest" in goede banen trachtten te lei
den. Ook de heer Otten uit Kerkrade 
- de man van de zeepkistenraces in
Nederland en tevens de uitvinder van 
deze autoped-races - was een kijkje 
komen nemen en hij stak zijn bewon
dering voor organisatie, belangstelling 
en deelname niet onder stoelen of ban
ken. 't Was dan ook een zeer geslaagde 
middag! 
Hier volgen dan de uitslagen: 

Meisjes 4 jaar (twee series): 1. Annie 
van Lieshout en Liesje Hellings. 
Meisjes 5 jaar: 1. Ireneke de Koning. 
Finale meisjes 4 en 5 jaar: 1. Annie van 
Lieshout. 
Jongens 4 jaar: 1. Sjefke v. d. Sloot . 
Jongens 5 jaar: twee series: 1. Rini "· 
Zandbeek en Peter v. d. Sande. 
Finale jongens 4 en 5 jaar: 1. Rini van 
Zandbeek. 
Meisjes 6 jaar: 1. Joke van Weert. 

Meisjes 7 jaar: drie series: 1. Annie 
Mathijssen, Ansje Voets (Baroniestraat) 
en Anneke Kimpel. 
Finale meisjes 6 en 7 jaar: 1. Ahsje 
Voets. 
Jongens 6 jaar, twee series: 1. Peter 
Verweij en Peter v. d. Weide. 
Jongens 7 jaar, drie series: 1. Thijs 
Kluijtmans, Joep Willems en Harry 
Wenting. 
Finale jongens 6 en 7 jaar: 1. Harry 
Wenting. 
Meisjes 8 jaar: 1. Treesje v. d. Langen
berg. 
Meisjes 9 jaar: 1. Berdien van Roos
malen. 
Finale meisjes 8 en 9 jaar: 1. Treesje 
v. d. Langenberg. 
Jongens 8 jaar, twee series: 1. Rob 
Hoyng en Ad. v. Abeelen. 
Jongens 9 jaar: 1. Gerard v. Zandvoort. 
Finale jongens 8 en 9 jaar: 1. Gerard v.
Zandvoort. 
Meisjes 10 jaar: 1. Cilio Jansen. 
Meisjes 11 jaar: 1. Maria van Gennep. 
Meisjes 12 jaar: 1. Ansje Voets (Rech
terstraat). 
f.inale meisjes 10 t.m. 12 jaar: 1. Maria 
van Gennep. 
Jongens to jaar: 1. Corrie Stans. 
Jongens 11 jaar: 1. Frans Verhoeven. 
Jongens 12 jaar: 1. Adri BlummeL 
Finale jongens 10 t.m. 12 jaar: 1. Corrie 
Stans. 
Bij de daarna verreden wedstrijden om 
het kampioenschap van Boxtel, wist Ma
rîa van Gennep, Ten Brinkstraat 15, de 
titel te veroveren bij de meisjes en Corrie 
Stans, Baroniestraat 14, bij de jongens. 
Behalve de mooie door "Boxtel Vooruit" 
uitgeloofde prijzen, kregen de twee 
kampioenen ieder nog een extra pdjs, 
die door de Firma Gemen werd beschik-

' baar gesteld, thuis bezorgd. 
De 9-jarige Wimke van de Velden uit 
de Molenstraat, die bij het "afremmen" 
van z'n autoped over de kop sloeg en 
daarbij op zeer onzachte wijze met de 
keien in contact kwam, maakt het ge
lukkig goed. 
De constitutie van deze stevige knaap 
is wel van die aard, dat we hem weer 
spoedig in volle gezondheid langs ons 
Bureau zullen zien "steppen". 

HET nieuws van deze eeuw 

Ontdekkingsreizen buiten dampkring 
Een droom van duizenden jaren is ver
wezenlijkt. geleerden (al zijn het dan 
voorlopig nog theoretici) hebben het 
mogelijk genoemd om vanaf de aarde 
een geslaagde reis bulten de dampkrinJ;t 
te maken. Er is daarvoor een raket ont
worpen ter grootte van een kleine 
oceaanstomer, die tot taak zal hebben 
een meuw tijdperk In te luiden; het tijd
perk van de ontdekkingsreizen naar an
dere planeten, naar andere zonnestel
sels wellicht. De nuchtere mens schudt 
er nog het hoofd over, maar het verle
den heeft bewezen, dat de techniek voor 
niets staat. Denk maar eens aan de 

- atoomsplitsing en - als vrediger tech
nisch wonder - de televisie. Neen, on
gekende mogelijkheden doemen op en 
vooral de Amerikanen hebben grote 
offers over voor de verwerkelijking van 
het plan, dat het verhaal over Gulliver's 
reizen zal doen verbleken ...... 

Op zekere dag, nog niet zo lang gele
den - de datum is voor de wereldge
schiedenis van groter belang dan de 
grote volksverhuizing, de kruistochten 
of de ontdekking van Amerika door 
Columbus - werd in de Verenigde Sta
ten de "Wac-Corporal-raket" afgescho
ten, een samengestelde raket van het 
type V2, met een snelheid van 5760 km 
per uur. Zij bereikte een hoogte van 
400 km, waar een temperatuur heerst 
van naar schatting 750 graden Celsius. 
Voor de eerste maal in de geschiedenis 
werd de geheimzinnige ruimte van het 
heelal bereikt. Want hoewel zelfs op 
een hoogte van 1000 km nog sporen 
van de dampkring worden aangetroffen, 
toch neemt men aan dat deze op onge
veer 300 km eindigt. Ter vergeHjking 
diene dat Piccard met zijn bekende bal
lontochten in de jaren 1931 en 1932 in 
een gesloten gond-el een hoogte van 16 
km bereikte. Amerikaanse ballonvaar
ders brachten het in November '35 tot 
22 km. 

MILITAIR GEHEIM. 
Aan deze sensationele gebeurtenis is tot 
op heden weinig ruchtbaarheid gegeven. 
Ten eerste omdat het hier een militair 
geheim van de eerste orde raakt. Ten 
tweede, omdat de romantische artikelen 
over fantastische reizen naar de maan 
enz., zo veel onjuiste verwachtingen. 

• hebben gewekt dat het publiek in dit 
opzicht terecht wantrouwend is gewor
den. Het succes van ,de Wac-Corporal • berust evenwel op nuchtere feiten, die 

niemand loochenen kan, en die met fan
tasie niets uitstaande hebben. Weten
schappelijke kringen zijn thans van oor
deel dat de verdere ontwikkeling van 
het project nog slechts een kwestie is 
van geld, inspanning en betrekkelijk 
weinig tijd. De mogelijkheid van een 
reis naar een ander hemellichaam· ligt in 
het nabije verschiet. Het stadium van 
het onderzoek op dit ogenblik kan men 
vergelijken met de ontwikkeling van de 
atoombom bij het begin van de tweede 
wereldoorlog. 
Men is ondertussen doende te onderzoe
ken hoe het menselijk organisme zich 
zou houden tijdens een reis door het 
heelal. In het eerste stadium na de start 
zullen passagiers worden blootgesteld 
aan een plotselinge hevige toename van 
de zwaartekracht. Men heeft namelijk 
brandstoffen samengesteld die het toe
komstige ruimteschip met een snelheid 
van meer dan 11 km per seconde van de 
aarde zullen losrukken. Dat is 39.600 km 
per uur. Men berekent de snelheid die 
de atoommotoren op een bepaald mo
ment moeten ontwikkelen op 320.000 km. 
Bij proeven heeft men ondervonden dat 
de mens een achtvoudige toename van 
de zwaartekracht na een zorgvuldige 
training zonder ernstige gevolgen kan 
doorstaan. Ook met het plotseling bin
nendringen van meteoren houdt men 
rekening. Een meteoriet van enkele 
honderden grammen zou namelijk de 
zwaarste pantserplaat kunnen doorbo
ren. De toestand, waarbij van zwaarte
kracht - dus van "boven" en "bene
den" - geen sprake zal zijn, tracht men 
te benaderen door het nemen van val
proeven. Men kan dit echter slechts ge
durende enkele seconden. In werkelijk
heid zal de reis één lange val zijn, die 
weken en wellicht maanden zal duren. 

EERST EEN TWEEDE MAAN. 
In deze richting zal men ondervindingen 
kunnen opdoen wanneer straks het plan 
zal zijn verwezenlijkt voor het bouwen 
van een satelliet, die als een tweede 
maan drie maal per dag om de aarde 
zal draaien op een hoogte van ongeveer 
1900 km. Dit voorwerp zou de vorm 
krijgen van een groot wiel. Het zal wor
den • afgeschoten door • een drievoudig 
samengestelde raket. Meetapparaten zul
len via zenders automatisch mededelin
gen naar de aarde zenden aangaande de 
toestand op deze afstand. Na enige tijd 
zal men het apparaat met proefdieren 

• SPELQJESDAG. •V,��', 
NOODLODEND" 'PAttStlNA.
De•·,speJ4�-_voor noodlijdend Pales
tina(�é-Jk�. op�"l&. September met goed
keiu;i,ig e�-.:ondei:l. warme aanbeveling 
var{,'het..Nèderlàn\ls Episcopaat in heel 
i.Ne4ê'i-labd':.1jeeft plaats gehad, zal op 
ili\iti 23 September ook in. Boxtel wor
èlett ':gehoude'n, Het onmiddellijk doel is 
4

1e l�\:iiging väri de Ql)�ettende nootl van 
·-' èle 800.000 vluchteli'ngen uit Palestina, 

die in de omliggende landen in kampen 
zijn ondergebracht. Om enig begrip te 
krijgen van de verschrikkelijke ellende 
.van deze kampen, willen we slechts een 
feit aanhalen: verleden jaar stierven in 
3 maanden tijds, ongeveer 10.000 kin
deren van honger, gebrek en allerlei 
ziekten. 
Z. H. de Paus heeft een Comité Pro· 
Palestina ingesteld, waarvan de Neder
landse afdeling gevestigd is te Boxtel. 
Wanneer Rome er zo op aandringt, dat 
men zal doorgaan met hulp te verlenen, 
dan is zulks omdat het niet uitsluitend 
gaat om stoffelijke hulp. Er staat veel 
meer op het spel. Het gaat om het. be
houd van de invloed van onze Kerk in 
in die landen, welke eertijds katholiek, 
thans grotendeels in handen zijn van 
orthodoxen, protestanten en mohamme
danen. Het gaat er om te voorkomen· 
dat deze honderd-duizenden vluchtelin
gen, door nood gedreven, de rangen 
gaan versterken, van de onder Rusland 
staande communistische groeperingen en 
zodoende het gevaar voor een werelds 
oorlog nog zuIIen vermeerderen. 
Helpt daarom het Palestina-comité. 
Waar eventueel de politiek van de 
UNO zou falen, kan de geestelijke 
kracht en de naastenliefde van de Kerk 
misschien slagen. 
Wie meer zou willen doen dan het ko
pen van een speldje kan zijn gift stor• 
ten op giro 34348 van het Centrale 
R.K. Huisvestingscomité, Hekeilaan 6, 
Den Bosch. 

25-JARIG DIENSTJUBILEUM.
Op 30 September 1951 zal het 25 jaar 
geleden zijn dat de Heer P. Zimmerman 
als boekhouder in dienst trad bij de Lin
nen- en Damastweverij Fa. W. J. van 
Hoogerwou & Zn. te Boxtel. 
De Heer P. Zimmerman, bekend als de 
eigenaar van de wereldberoemde Boxer
Kennel Vom Haus Germania, heeft zich 
gedurende deze 25 jaren volkomen voor 
zijn verantwoordelijke taak gegeven en 
zich als een trouw medewerker en een 
prettig persoon in de omgang laten 
kennen. 
Op verzoek van de Jubilaris zal zijn 
dienstjubileum op bescheiden wijze in 
kleine kring worden gevierd. 

BENOEMING. 
Tot vertegenwoordiger van het deke
naat Boxtel in de contactcommissie van 
het Bisdom 's-Hertogenbosch voor de 
Katholieke Radio Omroep, werd door 
het Hoofdbestuur van deze omroep be
noemd, de Heer W. van den Broek, 
alhier. 

Zondagsdienst der Artsen . 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 23 SEPTEMBER 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Telefoon 364 

en registratie-instrumenten naar beneden 
kunnen halen. 
Van deze satelliét af zou het mogelijk 
zijn op de a;irde mensen te onderschei
den, die op een onderlinge afstand staan 
van één meter. Het beeld zou uitgezon
den kunnen worden door middel van 
televisie. Men zou op deze wijze bom
men kunnen werpen op iedere gewenste 
plaats. Dit vliegende wiel als basis 
nemende zou men andere zwevende 
vliegvelden kunnen bouwen om zo ver
volgens van satelliet naar satelliet, van 
planeet tot planeet, en wellicht naar 
andere zonnestelsels te vliegen. 
B'aron Werner von Braun, de uitvinder 
van de V2, heeft tijdens een lezing in 
de Verenigde Staten gezegd, dat het 
mogelijk is de hiervoor benodigde hoog
te van meer dan 1500 km te bereiken 
door middel van een drievoudig samen
gestelde raket. 
De grootste hoogte die men ooit met 
een V2 had bereikt was 183 km. Daar
mede schenen de mogelijkheden uitge
put. Naderhand kwam men evenwel op 
de gedachte een tweevoudige raket te 
bouwen. De Wac-Corporal bestond in 
feite uit twee raketten. De tweede werd 
pas gestart op een hoogte van 32 km, 
waarna de eersfe wegviel. 
De volgende stap is de drievoudige 
raket, die reeds is ontworpen en wel
licht ook al klaar is gekomen. Dit lucht- . 
monster zal de grootte hebben van een 
kleine oceaanstomer. De lengte zal meer 
dan zestig meter bedragen, de omtrek 
iets minder dan twintig meter. Het start
gewicht bedraagt 640 ton. Vier en zestig 
seconden na de start voldt de tweede 
ontploffing. Na 125 seconden treedt de 
derde raket in werking. Na nog 83 
seconden zal deze een hoogte hebben 
bereikt van meer dan 1500 km. Zij zal 
op dat ogenblik nog een gewicht hebben 
van 138 ton, waarvan twintig ton nutti
ge lading (vracht of passagiers) en acht 
tot tien ton reserve-brandstof. 
De militaire betekenis van dit project is 
zo groot, dat de Ame_rikanen er de reus
achtige financiële· offers voor over heb
bena Men kan evenwel in de verste 
verte nog niet voorspellen welke ge
volgen dit technisch succes voor de aar
de en haar bewoners zal hebben. Van 
een naar verhouding gering aantal he
meilichamen heeft men kunnen vaststel
len dat zij onbewoonbaar zijn. Zal het 
mogeHjk zijn delfstoffen \'an andere pla
neten naar de aarde te halen? Zal het 
mogelijk zijn ergens in het heelal nieu
we volksplantingen te vestigen? Een na
bije toekomst zal op deze vragen ant
woord geven. Vast staat, dat wij aan het 
begin staan van een nieuw_ tijdperk van 
ontdekkingsreizen. (Nadruk verboden). 

.. 
... . 
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Plaatselijk Nieuws 
SPREKENDE WAARDERING 
VOOR MUZIKALE GESTE. 
Het idee van enkele Boxtelse mensen, 
om de R.K. Gildenbondsharmonie voor 
de aan repatriërende militairen gebrach
te verwelkomings-serenades op spreken
de wijze te danken, heeft algemeen 
weerklank gevonden, zodat bij het ver
noemen van de opbrengst der gehouden 
zakjescollecte werkelijk gesproken mag 
worden van een "Boxtels blijk van waar
dering". 
De oud-militairen nu, haalden niet min
der clan f 530,37 op, een bedrag waaruit 
men zal concluderen, dat de inwoners 
van Boxtel de muzikale geste van de 
R.K. Gildenbondsharmonie op hoge prijs 
gesteld hebben. Het zal voor de ham10-
nie zelf ongetwijfeld een sterke stimu
lans zijn bij haar pogingen Boxtel zo 
veel en zo goed mogelijk muziekgenot 
te geven! 
AUTO-ONGELUK 

MET DODELIJKE AFLOOP. 

Dinsdagmiddag omstreeks 1 uur had op 
de Rijksweg Den Bosch-Eindhoven ter 
hoogte van de Liempdse Barriere, een 
verkeersongeval plaats, dat één dode en 
drie ernstig gewonden tengevolge had. 
Het ongeval ontstond doordat een per
sonen-auto, komende uit de richting 
Den Bosch, op tot nog toe onverklaar
bare wijze aan de linkerkant van de 
weg geraakte en daardoor in botsing 
kwam met eeµ uit de tegenovergestelde 
richting komende militaire wagen. De 
gevolgen waren ontzettend: de kleine 
personen-auto werd nagenoeg geheel 
vernield, wat de reddingspogingen zeer 
bemoeilijkte. 
Daar het verkeer door de Rijkspolitie 
tijdelijk over Liempde werd omgelegdJ 
kon echter dadelijk alle zorg aan de 
gewonden besteed worden. De Liempd
se E.H.B.O. was als eerste ter plaatse 
om hulp te bieden, spoedig geassisteerd 
door de artsen uit Liempde en St. 
Oedenrode, alsmede door passerende 
dokters. 
De bestuurder van de personen-auto, 
de heer Zoetmulder uit Eindhoven bleek 
levensgevaarlijk gewond te zijn, terwijl 
ook diens dochtertje en een tweetal 
vriendinnetjes, _ de meisjes �ierlaagh, 
ernstige verwondingen opgelopen had-
&� 

De slachtoffers werden met zieken
auto's uit Boxtel di Den Bosch van de 
plaats van het ongeval weggevoerd. 
De heer Zoetmulder werd naar het zie-

kenhuis St. Joan de Deo in Den Bosch 
overgebracht, terwijl de meisjes in het 
St. Carolus-ziekenhuis te zelfder plaatse 
werden opgenomen. 
In de nacht van Dinsdag op Woensdag 
is de heer Zoetmulder aan de verwon
dingen overleden. De toestand van de 
kinderen is redelijk. 

N.B. De ziekenwagen van het St. Lid
wina Ziekenhuis te Boxtel, was direct na 
waarschuwing ter plaatse om de slacht
offers te vervoeren. 
De indruk was gewekt dat de zieken
auto te lang op zich liet wachten, doch 
naar ons na informatie is gebleken, werd 
de waarschuwing niet onmiddellijk door
gegeven, waardoor de latere aankomst 
ni.et te wijten is aan de Garage Van 
Boxtel. 
UITSLAG COLLECTE 
T.B.C.-BESTRIJDING. 

Met veel succes is op Zaterdag 15 Sen
tember j.l. de collecte gehouden voor de 
,,Christelijke Sanatoria" en "Draagt El
kanders Lasten". 
Daar in deze tijd zo dikwijls een beroep 
wordt gedaan op de milddadigheid van 
het menslievende Boxtel, was er geen 
enorme opbrengst te verwachten. Het 
wakkere clubje collectanten heeft zich 
echter flink geweerd en het saldo be
droeg tenslotte niet minder dan f 652,17. 
Bij dit ontegenzeggelijk schitterende be
drag is ook het penninkske van de we
duwe inbegrepen. Dit penninkske was in 
dit geval geen kleinigheid, het betekende 
f 350,- in de vonn van ingetrokken 
bankpapier, dat het Centraal Bureau der 
Organisaties nog in klinkende munt zal 
trachten om te zetten. 

De Christelijke T.B.C.-organisaties ver
tolken gaarne de dankbare gevoelens 
van de zieke medemensen en zeggen dan 
ook hartelijk dank aan de medewerkers 
en medewerksters van deze collecte, als
mede aan de gulle gevers onder de Box
telse bevolking. 

R.K. BOXTELSE 
UITLEENBIBLIOTHEEK. 

De aandacht van bezoekers der biblio
theek wordt er op gevestigd, dat de uit
leentijd op Zondag is van 11.30-12.30. 
Daar de tàe!oop op Zondagmorgen groot 
is en de dames van de uitleen zich graag 
aan de vastgestelde ui tl een-uren houden, 
wordt ieder verzocht bijtijds te komen 
of zich op de Zaterdagavonden van lec
tuur te voorzien. In ieder geval zal op 
Zondag na 12.30 niet meer worden uit
geleend. Het bestuur hoopt, dat ieder 
met dit verzoek rekening wil houden. 

HENK SCHOUWENAARS 

en 
Kalfvaars te koop, keuze uit Te koop: kamerkacheltje en 
2, t.b.c.-vrij. J. van der Heij- plattebuiskachel. Bevragen: 

ADRY DE LAAT 
hebben de eer U kennis te 
�even van hun voorgenomen 
Huwelijk, waarvan de plech
tige inzegening zal plaats vin
den op Woensdag 26 Septem
ber 1951 om 9.30 uur in de 
parochiekerk van St. Petrus te 
Boxtel. 
Boxtel, September 1951. 
Munsel 1 

den, Langenberg 21. Molenstraat 19. 

Te koop: een toom be,te big
gen bij W. v. d. Pasch, Lan
genbe1 g 11. 

Dragende zeug te koop. Van 
der Made, Schijndelsedijk 11. 

Verloren: sleutelring met drie 

Te koop: een Hekel-dorsma
chine met of zonder electro
motor, lichte Melotte-stelling
ploeg en hoog- en laagkar, 
ook een kookkachel. M. van 
Pinksteren, Tongersestraat 38. 

sleutels. Terug te bezorgen: Een toom biggen te koop bij 
Molenstraat 19. J. Vullings, Eindhovensew. 47. 

Munsel 2 Te koop: toom biggen bij J. 
Gelegenheid tot feliciteren van v. Kasteren, Mijlstraat 27. Gevraagd voor direct, flinke 

zelfst. Dienstbode. Klein gezin, 
was buitenshuis. Mevr. de 
Pont-Burger, Kerkstraat 3A. 

1-2 uur in Café Bellevue, 
Bosscheweg. Te koop: zware vrachtfiets en 

3-pits gasstel, Molenstraat 80 
Te koop: prachtige, zo goed 
als nieuwe fornuiskachel. Be- Te koop: een 14 weken dra- Te koop wegens overcompleet, 
vragen 's Zaterdags bij Wed. gend varken N.L. bij C. van een prima haard, zeer voor-
Schellekens, Boseind 4, Len- Berkel, Nergena. delig. Station�traat 100. 
nisheuvel. 

Te koop bij Th. van Oirschot, 
Gemondseweg. 7, een toom 
beste biggen �n een transport
rijwiel z. g. a. n. 

Werkster gevraagd bij M. v. 
de . Eerden, Rechterstraat 66, 
Boxtel. 

Te koop: mooie gesorteerde 
valappels, 10 cent per kg bij 
Wed. Janssen, Liempseweg 16. 

Goudreinetten, grote val 10 et. 
per kg. J. J. v. Son, Gemonde. 

Verloren: herenhorloge in 
kast (zonder ketting). Tegen 
beloning terug te bezorgen: 
Molenstraat 19. 

Voor soliede nieuwe en ge
bruikte meubelen, Meubelhuis Pick-up met 55 platen te koop 
,,De Beurs", Markt 22. f 65,-. Bevragen: Molen-

straat 19. 

Te koop: partij eetaardappe
len, Rode !Jsselster. Wed. A. 
van de Sande, Onrooi 9. 

Wij hebben nog op te ruimen: 
cocos, nieuw, 50 cm breed 
f 2,50 per meter; nieuwe keu
kenstoelen, oersterk f 9,75 
per stuk. Meubelhuis "De 
Beurs", Markt 22. Te koop: 2-delige eiken poort, 

4 meter breed. Ridder van 
Te koop: voeraardappelen 6 Cuykstraat 40. 
et. per kg. M. H. van Eeuwijk, -----------

Nieuwstraat 190c, Boxtel. Ter overname aangebóden: 
enkele netgedragen dames

Kruiwagen, slijpsteen, egge, 
kleerkist met vaste deksel en 
schuttingplanken te koop. J. 
Raaymakers, van Salmstr. 1. 

Heb mooie middenstan'élswo
ning op zeer nette stand in 
Tilburg, bev.: beneden kamer 
en i suite, keuken, bijkeuken; 
boven: 3 slaapkamers (str. wa
ter) en zolder. Wil ruilen met 
soqrtgelijke woning in Boxtel, 
oo� op nette stand. Brieven 
on�er nr. 2, Molenstraat 19. 

mantels en jurken (gr. maat) 
benevens enkele paren mooie 
schoenen (maat 40); 2 kinder
manteltjes (leeftijd 10 à 11 
jaar). Te bevragen: Station
straat 101. 

Te koop: twee tomen béste 
biggen. W. v. Esch, Roond 10a 

Te koop wegens overcomi:,leet 
in goede staat verkerende 
haard (Jan Jaarsma). Te be
vragen: Prins' Bernhardstraat 
13a. Zaterdag na 7 uur. 

NOTARIS P. MERTENS 
te BOXTEL, 

zal aldaar op MAANDAG 
1 OCTOBER 1951 voorm. 10 
uur, op de houtwerf van de 
Heer L. v. d. Eerden, om con
tant geld. 

PUBLIEK VERKOPEN: 
een grote partij brandhout, 
planken, latten en verder ge
riefhout. Bezichtiging 1 uur 
voor het begin der verkoping. 

TE HUUR 

nieuwe auto's 
zonder chauffeur, 

15 et. per �m. 

BILLIJK en BETROUWBAAR. 

J. J. Ketelaars 
Tel. K 4196-233 - LIEMPDE 

Het Bestuur van de 

Varkensfokvereniging N,L 
maakt bekend, dat met ingang 
van ZATERDAG 22 SEPT. 

HET DEKGELD 

van de 2 beren, gestald bij C. 
Meijs, VOORTAAN GELIJK 
IS, n.l. f5,-. 

Koop nu een goede kachel 
Wij leveren een fabrikaat dat ten volle gegarandeerd 
is voor kwa-titeit en wat branden betreft. 

Een bijzonder voordeel is dat in deze merkkachels van N.V. 
BECHT & DYSERINCK alle soorten kolen gestookt kunnen 
worden, zelfs eierkolen en cokes. 

Pieter van den Brandt 
Haardkachel f 245.- Baroniestraat 48 

Levering uit voorraad direct 

of op overeen te komen tijd. 

Zie in onze etalage hoe een 
haard is geconstrueerd met wijde 
buizen, waardoor stoken met alle 
soorten kolen mogelijk is. 

Kachel f 89. - Dus ... goedkoper verwarming Kookhaard f 295.-

MARKTWEEK bij 

Klein maar Dapper 
Reuze koopjes in : 

Dameshemden . . . f 1,75 
Zwarte directoires . " t,38 
Lange onderbroeken . " 2,95 
Herenhemden m. mouw " 3,90 
Prachtige kinderhemden " 1, -
Kinderdirectoires . . ,, 1, -
PROFITEERT NU AL L E N  

VAN ONZE OV E R A L L S 
alle maten . . . . f 11,95 
Dat zijn reuze koopjes ! 

Klein maar Dapper 
RECHTERSTRAAT No. 67. 

De beste belegging 

ICAAS 
van 

a.c.vas
STATIONSSTRAAT 44 •TEl.527 

Voor Koos en lh:S 

Een enorme collectie 
glasgordijne n  in de 
modernste uitvoeringen. 
·1 mooiste van ·1 mooiste.

2. 95 3. 95 4. 75

• 6. 25 6. �? 6. 75

NERGENS �Uûfrmo/e1t1 
Overgordijnen in handweefstof, 'n pracht 
kwaliteit 120 cm. breed . 2 • 45 . p. m. 

't Is weer 

,,In den Ooievaar'' 
1 

Àdv.edecen dod uedlopen. 

not \ani

niet o\l\ 

DE SPAR heeft weer echt 
ouderwetse Speculaas. Verrukkelijk ! En 
.... ook nog lO°!o voordeel in extra zegels! 

SUCCES SPECULAAS p. 100 gr. 21 et. 

CHOCOLADE.REEP ROYAL QUALITY 

Neem er eens een paar 
mee. Met 10% voor.deel 
in Sparzegels 18 et. 

De nieuwe thee van De 
Spar . Met 10% voor deel 
in Sparzeg·e1s 90 et. 

·�DE SPAR•
i!r jl ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 
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Met pijnlijke voeten 
NAAR PEDICU�E 

. 0 

WIESGEMEN 
Steunzolen op dokters advies volgens gipsmodel 

Stationstraat 14. BOXTEL. Tel. 296 

Ke raso l Plas tic Wav e (Haarkrulwater) 

11 
per flacon f 1,20. voldoende voor meerdere malen. 
Tegen in Ie v e ri n g  van deze advertentie ·f 1,00. 

��!TEs::'A�T�3 DEN
TEL�F�!i�� ::::::::

Slaolie 
van 213 voortaan 208 et. 

Chocolade repen melk 
van 14 voortaan 12 ½ et. 

Probeer ook eens 
De Gruyter's dubbeltjesreep 

melk en puur 10 et. 
grote Goudreep, 

melk, puur, mokka 18 et. 
Hazelnootreep 22 et. 
N oisettereep 1 8 et. 

JUWEEL-ENAMEL 
in voor ieder doel 

30 mooie voor rijwiel, auto, 
kleuren tafel, kast en stoel 

De alleenverkoop van J uweel,Enamel voor 
Boxtel en omstreken is door de J uweline 
Lak• en Verffabriek opgedragen aan 

F. C. SPIJKERS
Verf, Glas en Behang Stationstraat 3 7

ve 

., 

Heus, onze gulden mag er 

nog altijd zijn. 

Wie hem goed besteedt, 
krijgt er veel voor terug. 

Dat geldt bijzonder bij 

het kopen van Uw kleding . 

•• 

1 
Daarvan vormt onze 

nieuwe Najaarscollectie 
het treffende bewijs. 

Modellen, pasvorm 
en kwaliteit 

geven deze collectie 
een zeer verzorgd karakter. 

De prijzen - en daar gaat 

het om! - zullen een aan• 

gename verrassing voor 

U zijn. Ontdek de waarde 
van de gulden .... 

uw 

Spaart 
kolèn 

Verdrijft de kilte mei een elec1rische 
straalkachel . van van Boxtel. De 
ideale bijverwarming voor kille 

najaarsdagen. 

Sierlijk haardmodel 

met 3 elementen 
naar 3 kanten 

uitstralend 
2 schakelaars 

f 35.90 

• veilig, ook voor uw kinderen
• zuinig in stroomverbruik
• solide van constructie

ledervelours f. 

. bij 

E 
2 
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Amsterdam, Kalverstraat 0-47 

Eindhoven, Rechtestraat ,o 

HUISHOUDMACHINES .----------------■• 

NAUMANN 
PHOENIX, 

NECCHI 

.LADA 
INDUSTRIEMACHINES 

ADLER en 
DüRKOPP 

Vraagt inlichtingen 

Van KESSEL's 
NAAIMACHINEHANDEL 

MOLEHSTRAAT 16 

T 1 

SPAART 

uw voeten 
EN UW GEZONDHEID 

alleèn met 

Steun:: en gé01akscboenen 
GEKOCHT BIJ GEMEN 
Maakt een einde aan die pijnlijke voeten. 

SCHOEN" EN SPORTHANDEL 
Stationstraat 14, BOXTEL Telefoon 296 

, ., 

't meest van 

Uw Thee 

f 
• 

�w mant 
J 

En wij durven U garanderen, dat hij het'
meest geniet van DOUWE EGBERTS 
geuriger thee. 
Door jarenlange ervaring mogen wij ons 
met recht thee-kenners noemen. 
Er is echter nóg een thee-kenner, die 
Uw kopje thee beoordeelt ... UW MAN. 

Laat hem genieten van 
DOUWE EGBERTS geuriger THEE. 

Welgekozen soorten uit de beste thccJandcn. met 
zorg gcmclccrd, geven Douwc Egbcrts thee die rijke 

schenk. die fijne geur. 

1)ouwe îgberts 
.9�THEE 

H e t f ij n s t e v a n d e p 1 a n t a g e s 

IS e gulden aard? 

\. 

exclusieve ruit f. 98.75 

■ 
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Boxtel Vooruit� Ouden van Dagen 

Röntgenologisch Borstonderzoek 
BOXTELSE AUTOBEZITTERS, MAG WEDEROM OP UWE 

MEDEWERKING GEREKEND WORDEN? 

,,Boxtel Vooruit", ,,Ouden van Dagen", .,Röntgenologisch Borston
derzoek", het zijn, ogenschijnlijk, als combinatie althans, volkomen 
los van elkaar staande begrippen. 
Ogenschijnlijk, want bestaat er niet een innige band tussen de Box� 
telse Ouden van Dagen en Boxtel Vooruit? 
Denkt U maar eens aan de telkenjare weer georganiseerde Ouden
van-Dagen-dag! 
Maar dat röntgenologisch borstonderzoek? 
Iedere dag weer kan men van de grote thermometer bij de Zwaanse 
Brug aflezen, dat elke dag meer ingezetenen van Boxtel zich aan dit 
voor de volksgezondheid zo urgente onderzoek onderwerpen. 
Zouden nu de Boxtelse Ouden-van-dagen, vooral zij die 

"
slecht ter 

been zijn" van dit ook voor hen zo belangrijke onderzoek moeten 
worden uitgesloten? Uitgesloten omdat voor hen de gang naar de 
Burgakker, naar de doorlichtings-localiteit, in letterlijke zin een te 
zware gang zou zijn? 
Velen in Boxtel hebben de handen ineengeslagen om te bewerkstelli
gen, dat de stand van de thermometer zo hoog mogelijk wordt opge
voerd. 
Het is een goede gedachte geweest "Boxtel Vooruit", dat in verband 
met de organisatie van de Ouden-van-dagen-dagen contact onder
houdt met de Boxtelse autobezitters, te verzoeken dit contact ook te 
willen benutten voor het röntgenologisch borstonderzoek. 
Boxtel Vooruit werkt ook in deze zin gaarne mede. 
Het aantal te vervoeren Ouden van dagen is aanmerkelijk geringer in 
dit geval dan bij een Ouden-van-dagen-dag en daarom ook zal het 
aantal dergenen op wie in deze een beroep zal worden gedaan, veel 
geringer zijn. 
Er zal naar worden gestreefd, dat iedere autobezitter op wie een be
roep zal worden gedaan, slechts zeer weinig tijdverlies zal hebben. In 
verband hiermede zullen voor de Ouden van dagen, die per auto wor
den vervoerd, speciale uren worden vastgesteld. 
Met iedere aan de laatste Ouden-van-dagen-dag deelgenomen heb
bende autobezitter zal door 

"
Boxtel Vooruit" contact worden opge

nomen. 
Boxtelse autobezitters, mag ook in deze wederom op Uwe medewer
king gerekend worden? 

Start der 18�jarigen 
GODSDIENSTCURSUS 

Woensdag a.s. 26 September 's avonds 
om 8 uur zal de cursus beginnen. 
Ouders, spoort Uw zonen aan om op 

. te komen. Het welslagen hangt voor een 
groot gedeelte van U af. Toont een 
voortdurende belangstelling. 

Alles bij elkaar is er maar één uur per 
week mee gemoeid. Dat is toch niet 
veel. En wie kan er dit nu niet voor 
over hebben? En het is alleen maar in 
de winter. 

Wat het zwaarste is moet het zwaarste 
wegen, niet? 

Welnu, wat weegt er zwaarder dan gods
dienst. Wie hebben het harder nodig 
dan de jongemannen, die het volle leven 
ingaan. 

De meisjes hebben de Mater Amabilis
school. Ze leren daar vele nuttige din
gen. De jongens bekwamen zich op een 
heel andere manier op de scholen, in 
cursussen en in hun organisaties. Maar 
één ding is het meest noodzakelijk om 
te slagen in het leven; om gelukkig te 
worden; om een schoon-menselijk leven 
op te bouwen: dat ze hun godsdienst 
kennen. En als volwassenen kennen. 
Want dáár gaat het over. 

We hebben de lijsten nog eens nage
keken van de tijd dat de t 8-jarigen de 
plechtige communie deden. We hebben 
gedacht aan de zeer ernstige woorden 
van onze pastoor. De kinderen zijn op
gegroeid. Velen moeten weldra onder 
dienst. 

We zijn benieuwd met wat voor idealen 
deze jongemannen de verwarde toekomst 
tegemoet gaan. 

Vorig jaar is de eerste godsdienstcursus 
in de Sint Petrusparochie goed verlopen. 
't Was een mooi stel. Trouw zijn ze ge
komen. Elke week, 's Woensdags van 
8 tot 9 uur. Ondanks regen en kou, 
soms pas van het werk thuis. Daar zat 
een wil in. Ze leerden hun godsdienst 
waarderen. Ze vonden het prachtig, 
daar met andere jongens over te praten. 

Alle moeilijkheden konden worden be
sproken. Zonder geleerdheid of ge
maaktheid. Frank en vrij en eerlijk ge
meend. Dat is véél waard. Want als men 
werkelijk MAN wil worden, moet men 
een klare kijk hebben op de dingen. 
,,Weten waaraf en waaraan"! 

Jongelui van de St. Petrusparochie: 
Komt dan Woensdagavond a.s. op de 
Burgakker (gang tegenover de MULO
school; in het huis van v. d. Hoogen). 
Jongelui, die ouder zijn, kunnen komen, 
als ze zich van te voren aanmelden aan 
de pastorie. Jongeren niet. 

Kosten hoeven geen bezwaar te zijn. 
Blijft niet achterwege omdat ge student 
zijt, of bouwvakker, of boer, of werke
loos of wat dan ook. De cursus is voor 
iedereen, zonder uitzondering. 

Iedereen van jullie kan deze cursus vol-
gen met succes, met vrucht en ook ..... . 
met plezier. 

In "Breukelen" beginnen ze eveneens 
op het zelfde uur, als in "het Dorp". 
Daar zijn ook een hele schep 18-jarigen. 
Laat hopen, dat iedereen zijn beste 
beentje voor zet en dat het voor geheel 
jong-Boxtel een zegen zij. 

H. V.

* Attentie! Wekelijks vindt U en ieder
een in dit blad de Zondagsdienst der 
huisartsen gepubliceerd .. De ervaring 
heeft echter geleerd, dat lang niet ieder
een wekelijks zijn belangstelling laat 
teugkeren naar deze belangrijke mede- .. 
deling; het komt immers nog te vaak 
voor, dat men 's Zondags bij een arts 
aanklopt, die afwezig is of die van een 
heerlijke vrije dag geniet. Pardon! 

* Er zij daarbij ook nog eens opge
merkt, dat de Zondagsdienst enkel is
bedoeld voor spoedeisende gevallen,
die werkelijk geen uitstel kunnen lijden.
De Zondagsdienst duurt van Zaterdag
middag 5 uur tot Maandagmorgen 8 uur.

Nu U van het een en ander weer weet 
hebt, kunnen de laatste misverstanden 
dus plaats gevonden hebben ... We hel
pen het de dokters hopen! * De orga
nisatoren van de zakjes-collecte voor de 
R.K. Gildenbondsharmonie vragen ons 
een bravo'tje uit te brengen voor de 
mijnheer, die vorige week in terloops 
schreef, dat hij het voor de "Bon<ls" 
bestemde geld van lieverlede maar in 
het missiebusje gestopt had. Welnu bra-
vo voor de goede wil en de goede daad! 

Natuurlijk, zo zegt men ons, zijn niet 
alle Boxtelse mensen in de gelegenheid 
gesteld kunnen worden hun bijdrage aan 
deze inzameling te schenken: Vacantie; 
niet thuis; bel niet gehoord; foutje van 
de collectanten enz. enz. Mogen zij die 
dit lezen en in dezelfde omstandighe
den verkeren als die mijnheer met zijn 
werkelijk ideale oplossing, echter begrij
pen, dat hun bijdrage nog altijd van 
harte welkom is. Het adres waar de 
gift bezorgd kan worden luidt: Prins 
Hendrikstraat 76. * Dat was 'n hele 
mondvol! Met veel •minder woorden 
werd de 6-jarige Riekie Çusters uit de 
Nieuwstraat deze week auidelijk ge
maakt, dat het geluk soms uit de lucht 
kan komen vallen. Het meisje ving nl. 
'n ballon op, waaraan 'n invitatie beves
tigd was om een gratis bezoek aan Gent 
te brengen. Dat het reclame voor een 
internationale jaarbeurs betrof, zal de 
kleine minder geïnteresseerd hebben, 
vermoeden we. * De neger-catechis
mus, die Pater G. Raaymakers van de 
Boxtelse bevolking "gekregen" heeft, 
zal binnen nu en niet al te lange tijd 
van de persen rollen. Pater Raaymakers 
zal daarmee wel in de wolken zijn, 
want deze missionaris werkt in een 
Afrikaanse streek, waar de bevolking 
een taaltje spreekt, dat geheel afwijkt 
van alle andere Afrikaanse taalvorn1en.* De kerkpleinen in onze plaats blij
ken nog altijd een zeer gewild speel
terrein te zijn voor de kinderen. Dik
wijls zó gewild, dat de kerkdiensten er 
's Zondagsmorgens door verstoord· wor
den. Men lette er op! * De koorts 
stijgt. Niet de koude of de warme 
koorts, doch de doorlichtingskoorts. 

Met sprongen zien we op de thermo
meter bij de Zwaanse Brug het kwik 
stijgen. Bedenk, dat het mede van Uw 
medewerking afhangt of de gewenste 
succes-graad bereikt zal worden. Het is 
nog een hele klim! * Van het bouw
front geen nieuws. En geen nieuws be
tekent nu eens niet goed nieuws. Het 
betekent: meer teleurstellingen voor 
trouwlustigen en engbehuisden; jammer 
maar waar! 

UW KINDEREN 
bestand tegen kwalen en kwaaltjes. 

GEEFT ZE ONZE 

Noorse Levertraan 
DE NATUURLIJKE VITAMINEN-BRON. 

Drogisterij "De M o Ie n '' 
RECHTERSTRAAT 37 , TEL. 361 

Grote fles 

f 1,40 

lJe v.ecstancliq,e ko.p.u, ko.o.pt 6-ij ons ! 
On!ie Vcii,daq,s.e en Zatec:daqs.e 

Reclame-aanbieding 
1 kg Verse Worst f 2,80 
1 kg Gehakt f 2,60 

250 gr Preskop 50 et. 
250 gr Tongenworst 50 et. 

Onze uitgebreide collectie MERK VULPE NHOUD ERS 
o.a. PARKER - LUXO� - OSMIA - enz. maakt U het 
niet moeilijk een goede keuze te doen, 

1 kg Zult f 1,00 

Profiteert van onze lage vleesprijzen. 

J. v. LIEVENOOGENWij hebben vulpenhouders vanaf f 4.90 
t/m f 97.50. Dus iedereen kan. zich bij 
ons een vulpenhouder aanschaffen. 

Voor elke "ARBO"-klant 

FELLENOORO 2 BOXTEL 

Een Vulpen naar zijn hand. 

U kunt zolang een Vulpenhouder pro
beren, totdat hij U volledig bevredigt. 

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

,,AR BO"-service betekent: 
Vakkundige voorlichting. 

Met Uw pijnlijke voeten C. ESHUIS
NAAR 

Specialiteit in vul p e n repara ti e 

Kantoorboekhandel 
Jo v. Grinsven-v. Summeren 

MARKT15 

Leenhollaan 6 

BO XTEL 

Kantoordruk- en Copieerinrichting Medisch Gedipl. Yoetverzorgster 
Baroniestraat 87 • Telefoon 530 Ook aan huis te ontbieden 

ALLE VERZEKERINGEN 

ALLES VOOR UW 

C R E  T O N N E. Juist iets voor Uw slaapkamer. 
Nieuwste dessins. Dubbel geweven. 120 cm breed. 
Per meter 4,95 

V I T R A  G E. Katoenen kwali
teit. Zeer geschikt voor de altijd 
nog vochtige nieuwe woning. 
90 cm breed, per meter 75 cts. 

ONZE DEKENKAST IS AANGEVULD MET EEN 
PRACHTIGE COLLECTIE, WAARUIT U ZEKER 
KEUZE KUNT MAKEN. 
2-persoons, gebloemd 26,90 

HAARVELOURSKARPET. HET DEGELIJKSTE 
VOOR UW HUISKAMER WAT U ZICH KUNT 
AANSCHAFFEN, ONTVINGEN WIJ IN DE 
NIEUWSTE DESSINS. 
200 x 300 cm . . 142,50 

Avonturen van 

191 

�\;.

.. JJ( . . � 

1 

WONING 

BINNENVERINGBEDDEN, 
3-delig, met 2 kapok kussens. 
5 jaar garantie, damasttijk 134,50 

BEDTIJK in frisse strepen, 
140 cm breed, per meter . 2,95 

Damast patronen 
liteit, per meter 

soliede kwa-
• . . . 3,45

STALEN LEDIKANT MET 
VOETBORD. Matras 5 jaar 
garantie. 2-persoons . . 59,50 

WONINGINRICHTING 

�ECHTERSTRAAT 22_:24 

BIM en BAM 

LASTIGE KEELPIJN 

De arme giraffe heeft keelpijn, ver
schrikkelijke keelpijn! Zij is naar de 
dokter geweest en die heeft haar een 
warme doek omgedaan en een drankje 
gegeven. Als de giraffe dat innam zou 

de pijn wel spoedig verdwijnen, had hij 
gezegd. De giraffe had echter zó'n stij
ve hals, dat zij niet bij het drankje kan 
komen. Bim en Bam zouden wel willen 
helpen, maar zij hebben geen ladder. Er 
is echter nog één mogelijkheid: Jumbo, 
de olifant! Snel gaan ze naar hem op 

zoek om te vragen of hij de arme giraffe 
het verlossende drankje wil ingeven. En 
jawel hoor, Jumbo komt. Hij pakt de 
medicijnfles met zijn· slurf vast, gaat op 
zijn achterpoten staan en speelt het zo 
klaar om het drankje in te geven. 

D 

. . . . . . . . . 
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SPORT-NIEUWS 
COMPETITIE-INDELING K.N .V.B. 
AFD. N. BRABANT. 

Voor de sportliefhebbers onder onze 
lezer, publiceren wij de competitie-inde
ling van de K.N.V.B., afd. N. Brabant, 
voor zover deze althans betrekking 
heeft op de voetbalverenigingen uit Box
tel en omgeving: 

te klasse A 501: 
Baardwijk 2; RKDVC 2; Boxtel 21 Con
cordia 3; Haarsteeg 2; • Vlijmen se Boys 
2; Wilhelmina 3; Zwaluw 3; Heusden 2; 
Wilhelmina 4. 

1 e klasse B 902: 
Udi 2; Volkel; Handel; Stiphout V.; 
Gemert 3; Sparta 2; W.E.C.; D.V.G., 
E.L.I.

2e klasse A 503 :
• Schijndel 3; RKSVA 2; Rhode 2; VOW;

O.D.C. 3; St. M. Gestel 3; Zwaluw 4;
TICO; TGG.

3e klasse E 509: 
RKSV A 3; Boxtel 3 1 ODC 4; Essehe 
Boys, Irene, Boskant; RKVVN; DVG 2. 

K.S.V. ,,BOXTEL". 

Verdienstelijk·e doch benauwde 
2 - 1 zege op Schijndel. 
Voor een zeer _groot aantal toeschou
wers heeft Boxtel 1 zich Zondag j.l. van 
de slechte competitiestart hersteld door 
het sterke Schijndel na een felle strijd 
zonder winst naar huis te sturen. 
Zoals verwacht mocht worden en zoals 
de uitslag al wel verraadt is dit treffen 
tussen de voetbalg-eburen Boxtel en 
Schijndel een uiterst spannende ont
moeting geworden, waarin echter ge
speeld werd met een forsheid, die niet 
steeds ten volle verantwoord was en 
waartegen scheidsrechter Leenhouwers 
dan ook voortdurend op moest treden. 
Een en ander had tengevolge, dat er 
bijna de gehele wedstrijd van goed voet
bal geen sprake is geweest; de spanning 
vergoedde echter veel. 
De beginperiode der wedstrijd is voor de 
bezoekers, die de gastheren met enthou
siaste stormlopen in het nauw trachten 
te drijven. De achterhoede van de rood
witters weet zich echter geleidelijk aan 
van deze druk los te maken en men 
krijgt dan een snel op en neergaande 
strijd te zien. Beide doelen komen beur
telings in gevaar, doch aangezien de 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

19e Zondag na Pinksteren, 
23 September 1951. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 voor Johanna 
Vriens-v.Handel; z.a. gel. H. Mis voor 
Hendricus v. d. Meerendonk v.w. neven 
en nichten ;kwart voqr 8 gel. jrgt. voor 
Frans Verheyden; z.a. gel. H. Mis voor 
bizondere intentie; 9 uur gel. H. Mis 
voor Petrus v. d. Krabben; half 11 de 
Hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de Parochie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de te 
schaal voor de seminaries van ons bis
dom, terwijl de tweede schaal gaat voor 
de bizondere noden van het Episcopaat, 
welke beide collectes ten zeerste in de 
milddadigheid van de gelovigen worden 
aanbevolen. 
Na de Hoogmis vergadering van de ze
latricen v. d. Bond v. h. H. Hart. 
Vandaag om kwart voor 12 Mariagarde 
in de kapel van Duinendaal. Heden
avond om 7 uur lof met rozenhoedje. 
Donder<la�avo:1<l om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Vrijdagavond om 8 uur I-1. Familie. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur e11 van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Zondag a.s. begint de Octobermaand. 
Gedurende deze maand zal het iedere 
avond om 7 uur lof zijn met rozenhoed
je en gebed tot St. Jozef. 
Woensdag om 8 uur godsdienstcursus 
voor 18-jarigen op de Burgakker. 
De dienstplichtigen van onze Parochie 
die nog geen retraite hebben gemaakt, 
worden verzocht zich op te geven in 
de sacristie. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Wilhelmus Versteynen te Haaren 
over!.; z.a. gel. H. Mis voor Hendrina 
v. d. Loo-v.Oorschot; half 8 gel. H.
Mis voor over!. fam. v. Dam; half 9 gel.
H. Mis voor Johanna v. Houtum-Pey-
nenburg.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Hendricus v. Schijndel; z.a. gel.
H. Mis voor Johannes Jac. v. Kempen;
half 8 gel. H. Mis voor Harrie v. d.
Wetering; half 9 gel. H. Mis voor de
over!. fam. v. Hendricus van Boxtel-v.
Kuyk; z.a: gel. H. Mis voor de overl.
fam. Timmermans.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Petronella v. d. Boogaard-Smul
ders; half 8 gel. jrgt. voor Johannes
Strik, Bernardina Smits de hsvr. en Jan
de zoon; z.a. gel. H. Mis voor Wilhel
mina Schellekens -v. d. Ven; half 9 gez. 
mndst. voor Franciscus Janssen. 
Hedenavond om 8 uur godsdienstcur
sus voor 18-jarigen op de Burgakker. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Hendrik Verberne; half 8 
gel. H. Mis voor de over!. fam. v. d. 
Ven-v. d. Ven; z.a. gel. H. Mis voor 
Martinus Giesbers; half 9 gel. H. Mis 
voor Gerard Vekemans. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen-

• hoedje.
VRIJDAG: kwart voor 7 gez. mndst.
voor Hendrica v. Laarhoven; z.a. gel.
H. Mis voor Emerentia v. Kempen; half
8 gel. mndst. voor Jan Strik; half 9 gel.
H. Mis voor Willem v. Offeren.

linksbuiten van Schijndel en de rechts
bui ten van Boxtel hierbij ieder voor zich 
een doelrijpe kans onbenut laten, blijft 
de stand voorlopig dubbel blank. Boxtel 
moet het eerste verlies noteren, doch 
niet in de vorm van een doelpunt. Het 
is het verlies van linkshalf Van Heesch, 
die bij een duel op het middenveld het 
ongeluk heeft zijn been te breken. Aan
gezien de blessure zich aanvankelijk 
niet zo erg laat aanzien, wordt de wed-' 
strijd voortgezet met R. v. Geffen als 
plaatsvervangend linkshalf. 
Deze weet zich behoorlijk aan te pas
sen, zodat in het spelbeeld weinig ver
andering komt. In de stand komt zelfs 
een gunstige wijziging, want een goede 
combinatie van de Boxtelse buitenspe
lers resulteert in een prachtige kans .voor 
centervoor v. d. Laak, die Boxtel daarbij 
prompt de leiding geeft. 
Na de rust is het de thuisclub, die de 
eerste aanvallen lanceert. Als deze ech
ter zonder resultaat blijven, komt Schijn
del opzetten. De Boxtelse achterhoede is 
echter op haar qui vive en vooral de 
doelman zuivert zijn doel op knappe 
wijze. Als hij de bal op 'n gegeven mo
ment echter weer meesterlijk uit zijn hei
ligdom ranselt, aarzelt de verdediging 'n 
ogenblik, wat voor het enthousiast spe
lende Schijndel voldoende is om een 
nieuwe kans te scheppen, waaruit met 
een goede kopbal de gelijkmaker gedis
tilleerd wordt. Fel wordt er aan weers
zijden dan gestreden om de volle winst, 
doch uiteindelijk is Boxtel de gelukkige. 
Als H. v. d. Meyden de bal uit een 
vrije trap keihard op het doel jaagt, weet 
de Schijndel-doelman zijn uitstekende 
keeperstalenten nog wel aan te wenden 
om het schot te keren, doch tegenover 

• het onmiddellijk volgende schot van in
valler Van Geffen is hij machteloos
2-1. Schijndel zet dan nog wel alles op
alles om de gelijkmaker te scoren, doch
Boxtel geeft geen krimp meer en be
haalt, 2lwaar verdedigend, de volle winst.
Boxtel 2 speelde een vriendschappelijke
wedstrijd tegen Schijndel 3 en won met 
3-0. • 

Programma voor a.s. Zondag: 

Geldrop 1 -Boxtel 1 
Boxtel 2-R.K.D.V.C. 
Irene-Boxtel 3 

Boxtel 1 zal het a.s. Zondag in Geldrop 
op moeten nemen tegen een ploeg, die 
nog zonder winst is en, dus wel alles in 
het werk zal stellen om uit de derde 

Hedenavond om 8 uur vergadering v. d. 
H. Familie.
ZATERDAG: kwart voor 7 gez. mndst.
voor Johannes Josephus Hermans; z.a.
gel. H. Mis voor Hendrica v. Laarhoven;
half 8 gel. H. Mis voor Wilhelmus Ver
steynen te Haaren overleden; half 9 gez.
jrgt. voor Johannes Dankers.

• Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Johannes Schelle-

, kens geb. en· won. in deze parochie en 
Maria van Roessel geb. en won. in de 
par. H. Hart, waarvan heden de 2de af
kondiging geschiedt. 
Philibertus van de Ven geb. en won. te 
Boxtel (St. Petrus) en Adriana van de 
Ven geb. en ·won. te 's-Hertogenbosch 
(St. Jan); Martinus Godefridus Maria 

"' van Amelsvoort geb. par. H. Hart en 
won. in deze par. en Anna Maria van 
der Meijden geb. en won. in deze par.; 
I-lenricus Maria Schouwenaars geb. te
Uden en won. in deze par. en Adriana
Maria Josepha de Laat geb. te Susteren
en won. in deze par., waarvan heden de
3de afkondiging geschiedt.
De gelovigen zijp verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is
gedispenseerd, ten spoedigste aan <le
pastoor bekend te maken.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
19e Zondag na Pinksteren. 
23 September 1951. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat voor de Seminaries van ons Bisdom, 
welke collecte door de Bisschop ten 
dringendste wordt aanbevolen. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het San
ta Teresa in de kapel der Eerw. Zusters 
Ursulinen. Om kwart voor 12 is het H. 
Familie voor jongens in de wijk-kapel de 
Burcht. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Woensdag - des avonds om 8 uur be
gint de Godsdienstc:ursus voor achttien
_jari2en. Wij vertrouwen dat geen enkele 
jongeman van achttien jaar achterwege 
zal blijven. 
Vrijdag is het des avonds om half 8 H. 
Familie voor meisjes. in de kapel der 
Eerw. Zusters Ursulinen en om 8 uur is 
het H. Familie voor mannen in de wijk-
kapel de Burcht. 
Zaterdag is· het de feestdag van de 
Aartsengel de H. Michaël. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
een overleden' moeder; 7 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der pa
rochianen; 8 uur 1. d, ter ere van de H. 
Antonius en H. Theresia vanwege een 
verkregen gunst; kwart over 9 1. d. voor 
een overleden vader; half 11 Hoogmis 
voor Adrianus v. Rooij, v.w. Retraite
penning. 
In de wijk-kapel de "Burcht": kwart 
over 7 1. d. tot bijzondere intentie; half 
9 1. d. voor overleden vader; kwart voor 
to 1. d. tot bijzondere intentie. 
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Marinus v. 
d. Sande; zijaltaar 1. d. tot Bijzondere
Intentie; kwart voor 8 1. d. voor Amai
dus v. d. Heuvel en Helena de· Groot
z. e.; zijaltaar 1. d. voor Willem Ver
stijnen te Haaren over!.; half 9 1. d.
voor de levende en overleden leden
Handboogschutterij.
DINSDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor
de H. Eerw. Heer Wilhelmus Spierings,

wedstrijd klinkende voetbalmunt te 
slaan. Rood witters, weest op uw hoede! 
Het 2e en 3e elftal starten a.s. Zondag 
voor de nieuwe competitie. Veel succes! 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
Reusel Sport - O.D.C. t - 4 
O.D.C. 2-O.J.C. 2 3-0

Ook de tweede wedstrijd in dit seizoen 
eindigde in een verdiende overwinning 
voor de ODC-ers. 
Door grotere technische vaardigheid 
slaagden zij erin om in een snelle en 
spannende wedstrijd, de zege reeds een 
kwartier voor het einde veilig te stellen. 
Direct na de aftrap ontwikkelde zich 
een strijd in een zeer hoog tempo en 
waren beide doelen bij afwisseling in 
gevaar. Bij een doorbraak van ODC 
ontstond er een verwarde situatie voor 

· het doel van Reusel Sport, waaruit ten
slotte tot ieders verbazing een penalty
resulteerde. Van de Bogaard schoot
zuiver in, maar de Reusel Sport-keeper
wierp zich met een fantastische sprong
op het leder. De vreugde hierover was
bij de spelers van Reusel Sport zo groot,
dat zij zich een ogenblik vergaten en
de keeper, incluis de bal, warm omhels
den. Terecht wees de arbiter wederom
onverbiddelijk naar de witte stip en dit
maal was het Voets die met een hard
schot ODC de leiding gaf.
Lang hadden de ODC-ers hiervan geen
plezier. Een kleine aarzeling· in de ach
terhoede gaf de rechtsbinnen van Reusel
een kans, welke hij dankbaar benutte
1-1.
Aan beide zijden werd nu hard gevoch
ten om de leiding te krijgen en er ont
stonden voor het doel soms hachelijke 
momenten, maar steeds wisten de ver
dedigingen en in laatste instantie de 
keepers hun doelen voor doorboring te 
vrijwaren. Intussen had J. Peijnenburg 
wegens een opgelopen blessure het ter
rein moeten verlaten; hij werd door 
Karsemakers goed vervangen. 
Even voor de rust leek het toch nog, 
dat ODC een voorsprong zou nemen, 
want Van de Bogaard omspeelde de 
achterhoede van Reusel, en kwam alleen 
voor de keeper. 
Deze wierp zich op het juiste moment 
echter onvervaard op de bal en voor
kwam hierdoor een zeker doelpunt. 
Direct hierop was het rusten. 
Onmiddellijk na de thee zetten de 
ODC-ers in een nog straffer tempo de 
strijd voort en weldra bleek dat Reusel 
teveel krachten voor half-time had ver
bruikt. 
Nadat eerst Van Munster op goed aan
geven van Van de Bogaard bij een snelle 

oud-Deken van Boxtel; kwart voor 8 1. 
j. voor Marinus v. d. Ven; zijaltaar 1. d.
voor Petronella v. Oers; half 9 1.-d. voor
Antonetta v. Leest-Paijmans te Loon op
Zand overleden.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Johan
Herrnes en Rosalia Schüller z.e.; zij
altaar 1. d. voor Willem Verstijnen te
Haaren over!.; kwart voor 8 1. j. voor
Piet Voets; zijaltaar 1. d. voor Andreas
Jurriëns v.w. de buurt; half 9 l d. voor
Johanna Maria de Kort-v. d. Broek.
DONDERDAG: 7 uur 1. j. voor Johan
na Verbunt-v. Mechelen; kwart voor 8
1. m. voor Lambertus Cuijten-v. Eert; zij
altaar 1. d. voor Willem Matthijssen te
Uden over!.; half 9 1. d. voor Mevr. v. 
d. Heijden Peters te Hilvarenbeek over
leden. 
VRIJDAG: 7 uur 1. j. voor Petronella v. 
Eijndhoven-Kruijssen; kwart voor 8 1. m. 
voor Adrianus van Rooij v. d. Steen; zij
altaar 1. m. voor Andreas Jurriëns; half 
9 l.d. voor Lambertha Smits-v. Kempen 
par. St. Petrus overl. 
ZATERDAG: 7 uur 1. m. voor Woutrina 
v. d. Broek-van Run; kwart voor 8 1. d.
voor Mathilde Schepens Hoenselaars;
half 9 1. d. voor Johannes v. d. Aa en
Wilhelmus de zoon; 9 uur gez. dienst
uit dankbaarheid.
►·•
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. • 

19e Zondag na Pinksteren. 
Feestdag van de H. Lam
bertus, patr. der parochie. 
23 September 1951. 

ZONDAG: 10 uur jrgt. voor Wilhelmus 
Habraken en Adriana de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Albertus 
van de Koevering. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Barbara v.· 
Rijsingen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Corne
lis Schellekens en- Gertruda de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
Henrica Schellekens. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Fick. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
Fick. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Henricus Wage
naars te Schijndel overleden vanwege 
een goede vriend. Dinsdag H. Mis voor 
Hubertus v. Aarle te Liempde overle
den. Woensdag H. Mis voor Elisabeth 
Verhagen, processie Roe1mond. Donder
dag H. Mis voor overleden familie. Vrij
dag H. Mis voor Elisabeth Verhagen, 
processie Vught-Kevelaar. Zaterdag H. 
Mis voor Elisabeth Verhagen, processie 
Hakendover. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
19e Zondag na Pinksteren, 
23 September 1951. 

Om 7 uur H. Mis voor Johannes Maas; 
om half 9 voor Hendricus van de Mee
rendonk, parochie H. Petrus overleden; 
om 10 uur de Hoogmis voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie. 
De OPEN SCHAAL gaat vandaag 
VOOR HET SEMINARIE: wij herinne
ren aan het bisschoppelijk schrijven van 
het begin van dit jaar, welke deze col
lecte zo dringend aanbeval. 
De tweede schaal is voor de Bijzondere 
Noden. 
Na de Hoogmis repetitie van de zange
ressen in de school. 

doorbraak de stand op 2-1 had ge
bracht, was het dezelfde speler die vlak 
daarop doelpuntte, maar om onbegrijpe
lijke redenen werd deze goal niet toe
gekend. Ook Voets trof eenzelfde lot 
toen hij op een through-pass doorliep 
en met een kogel de Reusel-keeper het 
nakijken gaf. Door deze tegenslag wer
den de ODC-ers geenszins ontmoedigd 
en gesteund door de half-linie trokken 
zij keer op keer ten aanval. Met kunst 
en vliegwerk kon de verdediging van 
Reusel echter nog een tijdlang een ho
gere score voorkomen. 
De aanvallen van Reusel strandden op 
een steeds hechter wordend verdedi
gingsbloc der ODC-ers, en Wagenaars 
bracht de anders zo productieve mid
denvoor van Reusel tot wanhoop. Het 
was dan ook jammer voor hem, dat hij 
eens bij het corner werken van de bal 
een penalty tegen zich kreeg. Deze 
werd echter hard tegen de paal gescho
ten en weggewerkt. Bij een snelle uit
braak, waaraan alle ODC-voorwaartsen 
deel hadden, gaf Van de Bogaard, na 
een listige schijnbeweging, de bal afge
meten door aan de vrijgelopen Van 
Munster, die deze kans benutte om aan 
alle onzekerheid een einde te maken, 
en de bal onhoudbaar langs de verraste 

• keeper joeg 3-1 .
Dat de verdediging van Reusel intussen
murw was gespeeld d�monstreerde even
daarna van de Bogaard, die een bal
vanuit het midden opbracht, de gehele
defensie omspeelde en met een strak
schot de vele ODC-supporters voor de
vierde maal iiet juichen.

Het tweede elftal zette zijn entree in
de Reserve-klasse voort met een 3-0
overwinning op OJC 2. Deze stand was
met de rust reeds verkregen. Meer pro
ductiviteit in de voorhoede zou onge
twijfeld de score hebben verdubbeld,
Maar al met al een goed begin: 3 pun
ten uit twee wedstrijden.

Programma voor a.s. Zondag:
O.D.C. - Dongen, 2.30 uur
B.V.V. 4- O.D.C. 2, 12 uur
Rhode 2 - O.D.C. 3, 2 uur
Nijnsel - O.D.C. 4 2 uur. 

Het eerste elftal ontvangt a.s. Zondag 
Dongen een ploeg die tot heden ook 
nog ongeslagen is. Het is dus voor de 
O.D.C.-ers oppassen, willen zij de lei
ding behouden. Het belooft een span
nende wedstrijd te worden en velen zul
len a.s. Zondag dan· ook weer een be
zoek brengen aan sportpark Molenwijk. 
Het tweede elftal zal het zwaar te ver
duren krijgen in Den Bosch. Het derde 

Des middags om half 3 LOF, waarna 
gezongen wordt lied nr. 53. 
DE H. MIS GEDURENDE DE WEEK 
IS OM KWART VOOR ACHT: 
MAANDAG: het mndst. voor Johannes 
Leijten. 
DINSDAG: H. Mis voor Johanna R_en
ders-v. d. Moosdijk. 
WOENSDAG: het mndst. voor Wilhel
mus van Roosmalen. 
DONDERDAG: H. Mis tot bijzondere 
intentie (1). 

• VRIJDAG: het jrgt. voor Philemina
Verrnulst-Rijnen.
ZATERDAG 29 Sept., feestdag van de
H. AARTSENGEL MICHAEL: H. Mis
ter ere van O . L. Vrouw uit dankbaar
heid.
GELEGENHEID TOT BIECHTEN:
Dagelijks vóór de HH. Missen en Za
terdagmiddag van 6 tot 7 uur.
KATECHISMUSLESSEN DEZE WEEK
OP SCHOOL:
Klas A: les 4.
Klas B: les 3.
Klas C: de vragen 29, 32, 35, 36 en 37.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE.

t9e Zondag na Pinksteren.
23 September 1951. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Theod. Linsen 
en Maria de hsvr.; 10 uur de hoogmis 
voor de levende leden der proc. van Bok
hoven; 3 uur Lof, daarna jongenscon
gregatie. In alle H. Missen collecte met 
open schaal voor het Seminarie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Cornelia 
van de Laar; half 8 z. j. voor Catharina 
Willem Welvaarts; 8 uur 1. j. voor Jan 
Stoof. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Jan Schoen
makers; half 8 z. j. voor Mart. Bekkers; 
8 uur 1. 7 e voor Amolda Frans Kreyveld. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Johanna 
Jan Schoenmakers; half 8 z. j. voor 
Francina Mart. Bekkers; 8 uur 1. j. voor 
Jan v. d. Meerakker en Adriana de hsvr. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Thomas 
Joh. Schoenmakers; half 8 z. j. voor 
Ant v. Esch; 8 uur 1. m. voor Amolda 
Frans Kreyveld als overl. lid van de Re
traitepenning. 
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Wilh. 
Schoenmakers; half 8 z. j. voor Maria 
Ant. v. Esch; 8 uur 1. j. voor Mathilda 
Prinsen. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Mart. 
Schoenmakers; half 8 z. j. voor Joh. v. 
Esch; 8 uur 1. j. voor Frans v. Beers. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Leonardus 
Welvaarts; 8 uur 1. m. tot welzijn der 
parochie; 10 uur z. j. voor Wilh. v. 
Esch. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Jan Maas. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Adriana Adr. 
v. d. Sande v.w. de Kleinkinderen.
Woensdag 7 uur 1. m. voor Laar. Quin
ten. Donderdag 7 uur 1. m. voor Hub. v.
Aarle als overl. lid BoerenleeRb .. Vrijdag
7 uur 1. m. voor Theo v. Hal v.w. Kerk
eind. Zaterdag 7 uur 1. m. voor Adr. v.
Hastenberg v.w. Loe-eind. Zondag 7
uur 1. m. voor Cor Saris v. w. de Vlas
sprei.
Nog gelegenheid tot en met a.s. Dinsdag 
zich op te geven voor het volgen van de 

en vierde elftal zetten a.s. Zondág de
competitie in. Wij zijn erg benieuwd 
naar hun verrichtingen. 

SUPPORTERSCLUB O.D.C. 
Op Zaterdag 22, Zondag 23, Zaterdag 
29 en Zondag 30 Sept. a.s. houdt de sup
portersclub O.D.C. haar •jaarlijks barak
concours in Café J. v. Trigt. 
Evenals vorig jaar zijn weer prachtige 
prijzen beschikbaar gesteld, zodat het 
de moeite loont een kans te wagen. 
De baten zijn bestemd voor de reiskas 
van de supportersclub, die in verband 
met de verr •zen die dit' seizoen ge-
maakt moet orden, een versterking 
goed kan izebruiken. 

D.V.G.-NIEUWS.

D.V.G. uit Liempde gaat a.s. Zondag de
competitie-strijdbijl opgraven om in de
te klasse K.N.V.B., afd. N. Brabant dit
seizoen een succesvol • resultaat te be
reiken. De eerste wedstrijd zal te Uden
gespeeld worden, tegen het tweede elf
tal van Udi. D,e kracht van deze tegen
standers is nog onbekend, zodat we ons
nog maar niet aan voorspellingen zullen
wagen. We hopen echter wel op een
Liempdse zege.
Het tweede elftal van.D.V.G. màakt a.s. 
Zondag ook een begin aan de nieuwe 
competitie, en ·wel met de semie-derby 
Essche Boys f-D.V.G. 2. 

RIJVERENIGING ST. MARTINUS.
Houdt Zondag 30 September vrij 1 
De liefhebbers van de paardensport wor
den verzocht Zondag 30 September vrij 
te houden voor het grootse ruiterfeest, 
dat op die dag met medewerking van de 
bereden Rijkspolitie zal worden gegeven. 
Reeds kan worden vermeld, dat vele 
attractie-nummers in dit ruiterfeest zul
len worden opgenomen. 
De leden worden op Maandag 24 Sept. 
om half 8 verwacht in het café van C. v. 
d. Aker op de Bosscheweg, ter bespre
king van_ de organisatie van dit. feest.

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 

Maandag 24 September van 8.30 tot 
10.15 uur. Donderdag 27 September van 
8.30 tot 10.30 uur. • • 

REPETITIE. 
Heden, Vrijdagavond om 8 uur In De 
Ark repetitie ' voor Boxtels Gemengd 
Koor en Boxtels Orkest Vereniging. 

cursus: Het Volle Leven, van 2-4 Oct. 
in huize Bergen te Vught. Kosten f 4,-. 
30e Jacobus Vulling te Boxtel overleden. 
7 e Arnolda Frans Kreyveld te St. 
Oedenrode. 
Men wordt vriendelijk verzocht kussens 
en boeken mee naar huis te nemen, we
gens de schoonmaak der kerk. 
Gedoopt: Joh. Adr. Paulus zoon van 
Laurentius v. d. Meerendonk-v. Gils; 
Gerarda Petronella Helena dochter van 
Willem Putmans-Thomassen. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweeéle 
schaalcollecte, welke :zeer in de mildda
digheid der gelovigen wordt aanbevolen, 
voor 't seminarie; derde voor Bijz. No
den Episcopaat. Na de middag om 3 uur 
Lof met ·rozenhoedje, na het Lof een.., 

lied. 
De Zelatriceri 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 Wilhel
mina Konings-v. cl. Laar; half 9 H. Mis 
voor Anton ia Wilhelmina van Raio I to 
uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Ge
rardus van den Akker; 8 uur H. M_is 
voor Gerardus Josephus van Oers. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Catha
rina Vorstenbosch v.w. Br. H. Com., 
Bokhoven; 8 uur jrgt. voor Cornelis van 
den Broek. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Adriaan 
v. d. Broek en Cornelia v. Korvel de
-hsvr.; 8 uur jrgt. voor Wilhelmina van
Dijk.
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Johan
nes Sterks; 8 uur jrgt. voor Adrianus van
de Laar.
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Mechthilda
van de Laar-Pijnen burg; 8 uur jrgt. voor
Johanna Maria Sterks-Schoenmakers.
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Martinus
van de Laar; 8 uur H. Mis voor Mej.
Maria Emerentia Banens.
Elders: H. Mis Gerardus Josephus van
Oers. H. Mis voor Hendricus van den
Langen berg.

ST. CHARLES, HAL, BOXTÉL.

Zondag 23 September. Negentiende
Zondag na Pinksteren. Deze middag om
3 uur Lof met Rozenhoedje.
Donderdag: om 8 uur Lof.
Zaterdag: Feestdag van de H. Michaël,
Aartsengel. Om 8 uur Lof.
ZONDAG: om 7 uur H. Mis tot bij
zondere intentie; om half 9: voor de
overleden leden der familie Janssen�
Otterbeek.
MAANDAG: om 7 uur ter ère van de
H. Antonius.
DINSDAG: om 7 uur ter ere van de H.
Clemens Maria Hofbauer.
WOENSDAG: om 7 uur ter ere van· de
H. Nicolaas van Tolentino.
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw
Henket-Windstosser.
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Ergerlijk wanbegrip 
.,PLUK DE ARMEN, 
SPAAR DE RIJKEN". 

Van socialistische zijde maakt men zich 
erg bezorgd over de gang van zaken in 
de politiek van ops, katholieken. Zij 
hebben blijkbaar ook bemerkt dat vele 
katholieken uit alle standen, het niet 
eens waren met de na-oorlogse politiek 
van onze katholieke partij; en boven
dien schijnen zij bemerkt te hebben, dat 
deze katholieken, die koerswijziging in 
de partij wensen, een gewillig oor gaan 
krijgen bij het Partijbestuur van de 
K.V.P. en dat onze K.V.P. overleg
pleegt met alle groepen van ons katho
lieke volk om tot een goede en bevre
digende oplossing te komen tot behoud
ook van de eenheid van onze partij.
Het partijbestuur van de Partij van de
Arbeid - de sociali�tische groepering
in· ons land - maakt zich over deze
gang van zaken blijkbaar erg 0ngen!st, en
dit is voor ons katholieken eigenlijk een
goed teken, want dit wijst er op dat ook
de socialisten inzien, dat het aan katho
lieke zijde ernst is met de verbetering
van hun politiek en dat deze verbetering
wel eens kon uitlopen op een ongeken
de versterking van de kracht en de
weerbaarheid van het katholieke volk,
wat aan de socialisten vanzelfsprekend
niet aangenaam zou zijn.
De P. v. d. A. is door zijn partijbestuur
voor de dag gekomen met een manifest,
waarin de katholieke pogingen tot ver
betering en koerswijziging op ergerlijke
wijze worden verdraaid uit kwaadaardig
heid of uit ergerlijk wanbegrip. Laten
we nu nog maar niet het slechtste ver-
• onderstellen en het bij dat wanbegrip
houden.
Wij zouden over dit manifest niet eens
schrijven, als de ondervinding ons niet
had geleerd dat, al komt zo'n manifest
van socialistische zijde gewoonlijk niet
in handen van de meeste katholieken,
de ideeën van zo'n manifest dikwijls
toch langzamerhand onder ons door
dringen en dan hun kwade invloed uit
oefenen.
Het manifest noemt de groep katholie
ken die naar verbetering uitzien, een
,,reactionnaire groep" en wie het socia
listische spraakgebruik kent weet dat ze
hiermee bedoelen: een groep "tegen
werkers", een groep die de vooruitgang
en de goede gang van zaken "tegen
houdt". Deze bewering is al een grove
onrechtvaardigheid: de katholieken die
een meer rechtse koers in de K.V.P.
wensen, werken de vooruitgang niet
tegen maar wensen slechts koersveran
dering; werken ook de goede gang van
zaken niet tegen maar willen deze pas
echt goed maken.
Een andere beschuldiging in dit mani
fest is nog ergerlijker en is nauwelijks
meer als wanbegrip te verontschuldigen,
n.l. deze: dat genoemde katholieke
groep·er alleen maar op uit zou zijn "de
armen te plukken en de rijken te
sparen."
Hierin zit zoveel onbegrip omtrent de
hele beweging onder de katholieken, dat
we dit niet anders kunnen zien dan een
rechtstreekse belastering en verdacht
making - misschien als een voorberei
ding op de verkiezingen in de loop van
het volgend jaar. Het is de oude metho
de (de vos verliest wel zijn haren maar
niet zijn streken): verdacht maken,
tweedracht zaaien, enz. en dan spreken
ze nota bene in de aanhef van het ma
nifest over eendracht en offervaardig
heid, over een maximum aan sociale
rust en samenwerking als vereisten voor
het overwinnen van de moeilijkheden
waarin ons volk verkeert. Hoe is het
mogelijk! Of zou het zijn dat zij .alleen
maar rust, samenwerking, enz. wensen
om stilletjesaan de socialistische kant op
te blijven gaan met ons land? Dat ver
hoede God en daar passen wij voor.
Maar, ter zake. Op de eerste plaats
veronderstelt het manifest met die be
schuldiging, dat genoemde katholieke
groep alleen maar een groep ri_jken is
die in luxe leven en als enig doel na
streven dit luxe leventje te behouden
en te beveiligen. Als het partijbestuur
van de P. v. d. A. dat denkt, dan heeft
het de strijd in de katholieke pers al
heel slecht gevolgd of verdraaien zij de
zaak expres. Want tot de groep katho
lieken die verandering van koers wen
sen, behoren juist die grote massa van
de middenstanders en van de midden
groepen uit onderwijs en ambtenari_i,
enz., die helemaal niet tot de rijken be
horen, maar het slachtoffer dreigen te
worden van de collectivistische richting
die iri verschillende na-oorlogse regerin
gen overheerste onder druk van de
P v. d. A.

Op de tweede plaats getuigt het van
volkomen wanbegrip om uit de bedoe
lingen van de meer rechts-gerichte ka
tholieken te halen, dat zi.i "de armen
willen plukken" en "de rijken willen
�paren". Heel de beweging van de meer
rechts-willende katholieken is hun inge
geven door hun oprechte bezorgdheid
voor die groepen van ons volk die door
de regeringspolitiek en de ongunst der
tijden in de knel raken, en dat zijn: de
kleine Middenstanders, die het op het
ogenblik ontegenzeggelijk het zwaarst

hebben; de midden-groepen of de zoge
naamde salarismensen, die in veel ge
vallen ook kort bij of onder hun be
staansminimum gekomen zijn, wanneer 
we dit bekijken tegenover het zoveel 
duurder geworden leven; en niet in het 
minst zijn het de arbeiders, die, vooral 
sociaal gezien, door de politiek van 
onze "arbeids" -regeringen van na de 
oorlog, erg achterop zijn geraakt -
waarmee wij bedoelen, dat zij, als men
sen, door de vele voorzieningen en rege
lingen van bovenaf, een minderwaardige 
plaats aan het krijgen zijn van door-de
staat-verzorgden. Dit is, sociaal gezien, 
mis. En het is juist de meer rechts-ge
richte groep der katholieken, die voor 
het welzijn van al deze, op verschillend 
gebied gedrukt zittende, standen op de 
bres staat. 
Verder zwijgen wij voor vandaag over 
dit manifest van de P. v. d. A. We heb
ben alleen een protest willen laten ho
ren tegen deze ophitsing en een waar
schuwing om er niet in te lopen als men 
met dergelijke beschuldigingen ruzie 
wil zaaien onder de katholieken, om uit 
deze ruzie lachend zelf de vruchten te 
plukken (lees: stemmen te winnen) 
voor een socialistisch gericht bestuur 
van .. ons land. 
Als de P. v. d. A. al zo vroeg de ver
kiezingspropaganda meent te moeten 
inzetten, laten wij dan al van ditzelfde 
vroege tijdstip af op onze hoede zijn. 

T. 

Plaatselijk Nieuws 
HERLEVEND BOXTEL. 

Naar wij vernemen is de kunstcommis
sie van Herlevend Boxtel voornemens 
dit seizoen wederom een aantal cultu
rele avonden te doen houden. Konden 
het vorige jaar de plannen van Herle
vend Boxtel geen doorgang vinden we
gens onvoldoende belangstelling, thans 
ontvangt de commissie van vele zijden 
verzoeken en suggesties om dit jaar 
wederom een programma op te stellen. 
Geruggesteund door zoveel vriendelijke 
interesse .heeft de kunstcommissie van 
Herlevend Boxtel alle vertrouwen dat 
de plannen voor dit seizoen tot uitvoe
ring zullen kunnen komen. 
Volgende week komen wij nader op ·het 
programma terug. Reeds thans kan wor
den medegedeeld dat het programma 
vier uitvoeringen zal bevatten, n.l. een 
toneeluitvoering door beroepstoneel, 
een bijzondere cabaretvoorstelling, een 
(originele) Tiroleravond en een ballet
voorstelling door het Ballet der lage 
landen. De eerste uitvoering vindt plaats 
op Dinsdag 30 October. 

KERST ACTIE 
ST. PETRUSPAROCHJE. 

Een dezer dagen zal in de St. Petrus
parochie een circulaire verspreid wor
den, waarin de besturen van de St. Eli
sabethvereniging, de Maria-Congregatie 
en de St. Vincentiusvereniging een be
roep doen op de "dörpsen" om mede te 
werken aan de Kerstactie voor hulpbe
l10evende gezinnen. Als iedereen dit 
rondschrijven terdege leest, dan twijfe
len wij er niet aan of de propagandisten 
van de Maria-Congregatie zullen bij hun 
huisbezoek, evenals v_orig jaar, weer 
vele mensen bereid vinden om de nood 
bij hun medemensen te helpen lenigen. 

S.J..N.T.O.S. VRAAGT
A.S. ZONDAG UW AANDACHT.

S.A.N.T.O.S - de instelling van de 
Katholieke Middenstandsbeweging, in 
het leven geroepen tot Steun Aan Ne
derlandse .Onbemiddelde Standgenoten 
- vraagt Uw aandacht!
AANDACHT voor het nuttige werk, 
dat zij in de 34 jaren van haar bestaan 
reeds heeft verricht. Men denke dan aan 
de 200 patiënten die jaarlijks geholpen 
werden met bijdragen voor sanatorium-, 
ziekenhuis- of thuisverpleging, met be
taling der kostbare geneesmiddelen, met 
plaatsvervanging van de zieke vader of 
moeder, met uitzending van herstellen
de moeders naar rusthuizen, van zwak
ke kinderen naar vacantie-kolonies. 
AANDACHT vooral voor de patiënten, 
die de hulp van S.A.N.T.O.S. ook in de 
komende jaren niet ontberen kunnen en 
waarvoor collectanten en collectrices U 
a.s. Zondag dan ook het "bedelbusje"
zullen voorhouden in de hoop dat U een
dubbeltje, een kwartje of misschien een
gulden zult offeren.
Bedenk, dat ·er geen beter middel is om 
God Uw dankbaarheid voor Zijn heer
lijke gave van Uw gezondheid te 
tonen, dan blijmoedig een offertje te 
brengen voor anderen, die lijden! 

Zondagsdienst der Artsen 
uitaluitend voor spoedgevallen. ' 

ZONDAG 30 SEPTEMBER 

Dokter G. C. Wentholt 
Statlon•traat 85 Telefoon 387 

Octoberavond 

De avond is heel stil gekomen 
Heeft kinderspel ten eind gebracht, 
Heel zachtjes bij de hand genomen 
Heeft moeder hen in huis gebracht. 

Zij neemt het bidsnoer in haar handen, 
Ontsteekt een kaars bij 't open raam, 
Het kaarslicht trilt langs deur en wanden 
En telkens klinkt Maria's naam. 

En kinderstemmen trillen mede 
Zo open als een kinderkoor, 
De avond ademt gouden vrede 
Het bidsnoer glijdt de handen door. 

Het kaarslicht dooft, de stemmen zwijgen 
De wind schuift langs het open raam 
Nog blijft dit à! ons lief en eigen: 
De rozenkrans, - Maria's naam. 

Geluk en stilte zijn herboren 
In deze avondlijke glans, 
Octoberlicht valt stil verloren 
Op haar geliefde rozenkrans. 

R.K. UITLEENBIBLIOTHEEK. 

C. 

Ter oriëntering van de leden en van alle 
belangstellenden in het werk der biblio
theek wordt op Maandag 22 Oct. a.s. om 
8 uur een bijeenkomst gehouden in de 
foyer van "De Ark", waar de heer E. 
van der Heijden, leraar aan de R.K. 
H.B.S. alhier een lezing houdt over "Het 
korte verhaal" (short story), een nieuw 
genre in de literatuur. Het bestuur ver
wacht, dat weer velen aanwezig zullen 
zijn, om van dit nieuwe onderwerp ken
nis te nemen. 
Houdt deze avond dus vrij'. 

GOUDEN KLOOSTERFEEST 
ZUSTER DORA. 

In alle bescheidenheid vierde Zuster 
Dora van de Zusters Ursulinen, alhier, 
:Zaterdag 22 September haar gouden 
kloosterfeest. Vele grootgeworden "be
waarschoolkinderen" naakten van de 
gelegenheid gebruik om Zuster Dora 
nog 'ns op te zoeken en te feliciteeren, 
terwijl de R.K. Gildenbondsharmonie de 
86-iarige jubilaresse Zondagmorgen on
der veel belangstelling met 'n klinkende
serenade verrastte. De Zusters Ursuli
nen zullen het heuglijke feit a.s. Zon
dag in intie_me kring gedenken. Op die
dag hopen ook enkele familieleden, w.o.
een broer en een zuster van Soeur
Theodora, bij de Zusters Ursulinen te
gast te zijn.

Tentoonstelling 

van de Boxtelse Missienaaikring 
HET MISSIETHUISFRONT. 

Zaterdagmiddag 5 Oct. om half 5 in de 
Foyer van de Ark in de Pr. Bernhard
straat, wordt de tentoonstelling geopend. 
Zondag en Maandag daaropvolgend 
blijft de tentoonstelling geopend voor 
het publiek. Eenieder wordt verwacht 
om te zien wat de Boxtelse Missienaai, 
kring voor de Boxtelse Missionarissen 
heeft klaargemaakt. 

Het is de wapenschow van het 
Misslethuisfront. 

Laat Uw liefde en missie-ijver blijken 
door deze grootse actie van de Box
telse Missienaaikring te steunen door 
Uw daadwerkelijke belangstelling. 
Het moet een feest van echte missie, 
liefde worden, waaraan alle inwoners 
van Boxtel meedoen. Vele van onze 
Boxtelse mensen hebben kennissen, 
vrienden en familieleden, die als 
"herauten van de Blijde Boodschap" de 
wijde wereld zijn ingetrokken, die daar 
als echter Boxtelaren de hitte van de 
strijd voor liefde en waarheid doorstaan. 
Zij zijn de "echte emigranten voor God" 
die ver van hun vaderland en geboorte
streek het geloof, het kostbaar erfdeel 
van de Boxtelse gemeenschap, uitdragen 
naar de missielanden. 
In de stille uren na een hete, vermoeien
de dag van zwaar missiewerk zullen hun 
gedachten ga.in naar de vrienden en 
familieleden, naar de inwoners van Box
tel en het zal voor hen zo prettig zijn 
te weten dat wij hen niet vergeten. 
UIT HET OOG ... UIT HET HART ... 
een harde spreuk, vaak zo waar en 
raak. Daarom is het zo'n schone ge
dachte van de Boxtelse Missienaaikring 
om hun foto's nog 'ns opnieuw voor 
Uw ogen te houden. 
Zie de volgende keer slechts in Bra
bants Centrum, waarin hun afbeeldin
gen zullen worden afgedrukt. 
Deze tentoonstelling is het openings
vuur van een nieuw Thuisfrontoffensief 
voor onze Boxtelse vrienden. 
De Kajotters, deze prachtige jeugdgroep, 
zal stormenderhand Uw aandacht ver
overen door met donderend tromgerof
fel een stoet van kinderen met wiege
lende ballonnetjes te begeleiden. 

Alle schoolkinderen kunnen in de 
school voor de prijs v•an een kwartje 
een kaartje krijgen, waarop hun Za
terdag een ballon zal worden uitge-

reikt voor de ballonnenoptocht. Te� 
vens zal dit kaartje hun gratis toe
gang verschaffen tot de Tentoon� 
stelling. 

Zaterdagmiddag om half 5 zal de Hoog� 
eerw. Heer Deken lgn. Broekman de 
Tentoonstelling openen. 
Prachtige attracties zullen een gezellige: 
sfeer scheppen in de Foyer van de Ark. 
Een sjoelbak, een rad van avontuur, 
een tombola, enz. enz., zullen animerend 
staan tussen de vele schonè dingen die 
als geschenk zullen uitgaan naar onze: 
verre vrienden. 
HEREN MIDDENSTANDERS die nog 
kleine geschenkjes willen afstaan voor 
de Tombola van de tentoonstelling, zijn 
heel erg welkom. 
Het wordt een echt gezellig Boxtels 
feest - een feest van liefde en echte: 
eensgezindheid. 

De V olksmuziekschool zal met haar 
Jeugdorkest de feestvreugde verho-
gen. 

Komt allen zonder uitzondering en toont 
Uw liefde en Missie-ijver voor onze: 
Boxtelse Missionarissen. 

Fatima-kapel 

(Verantwoording ingekomen 

over 2 weken). 

Vorig saldo 
N.N., v. Coothstraat
Wekelijkse bijdrage
Wekelijks kwartje
Offerbus
Wekelijkse bijdrage
Wekelijks kwartje
N.N., Molenstraat
Offerbusje

giften 

f 660,13 
,, 10,
" 12,60 

0,25 
3,04 

" 12,28 
0,25 
1,-
2,36 

----

Totaal f 701,91 

Geachte Buurtbewoners, 
'X'ij hebben nu reeds 4 m;ianden 
's avonds het Rozenhoedie gebeden en 
wij zullen dit blijven doen. 
Nu de volgende week de maand Oc
tober, de maand van de H. Rozenkrans, 
begint, sporen wij U allen aan (min
stens één persoon uit ieder huisgezin) 
om te bidden voor de \Xlereldvrede. 
Komt met vertrouwen tot Maria opdat 
God door haar voorspraak ons helpe. 

Het Comité! 

MASSALE DOORLICHTING 
al in de eerste levensdagen kan gebeu
ren, want geen kind komt ter wereld 
met een tuberculeusproces. Alle tuber
culose wordt veroorzaakt door besmet
ting van uit de omgeving, niet tijdens 
de zwangerschap. 

VI. 
B. C. G.

Bij het verschiinen van dit artikel is de 
massale doorlichting te Boxtel geëin
digd. Wij mogen elkaar dankbaar zijn 
voor het slagen van de opzet! Een over
zicht kan nog niet worden gegeven, 
maar voorlopig kan gezegd worden, dat 
er een tweevoudig resultaat is bereikt 
Ten eerste zijn onbekende bronnen van 
besmetting ontdekt; andere zijn onder 
controle gekomen; zeer velen zijn inge
ent met E.C.G. en hebben daardoor be
scherming gekregen tegen een mogelijke 
besmetting waartoe vooral honderden 
schoolkinderen behoren en een aantal 
jonge mensen; de rest is met de verheu
gende mededeling naar huis gegaan, dat 
alles in orde was! Cijfers en percenta
ges kunnen wij nog niet geven, maar 
dat volgt te zijner tijd. 
Ten tweede zijn wii allen wakker ge
schud en belangstellend geworden. Mis
schien is dat voor de toekomst een blij
vend resultaat! Enkele beschouwingen 
mogen wij hier aan toevoegen. 
Het is tegenwoordig bijna van zelf spre
kend geworden, dat er voor alles en 
nog wat gezorgd wordt. Met de kinderen 
is het al erg eenvoudig geworden voor 
de ouders. Indien vanaf de geboorte en 
zelfs vóór de geboorte, de kinderen on
der regelmatige geneeskundige behande
ling· en controle komen, dan is een on
gestoorde ontwikkeling te verwachten. 
Voor tuberculose betekent dit een voort
durende bescherming. De hoge ziekte
en vooral sterftecijfers aan tuberculose 
zullen blijvend onderdrukt worden. 
Deze gelukkige ommekeer is nu ook 
voor Boxtel ingezet met de massale 
doorlichting en tegelijk de inenting. 
Hoevelen weten nog slechts enkele we
ken, dat een beschermende inenting 
tegen tuberculose mogelijk is? Kan het 
dan eigenlijk wel anders, dan dat er met 
dit medeleven ook meerdere belangstel
ling en critiek gekomen is? Is dat niet 
gelukkig? Is dat niet het blijvende resul
taat van onze t.b.c.-campagne? 
Critiek is altijd welkom, omdat daar
door de mogelijkheid wordt geschapen 
om tot een vaste overtuiging te komen. 
Zo willen wij ook de opmerking ver
staan, dat de B.C.G.-inenting tegen 
tuberculose bezwaren en gevaren mee
brengt. 
Natuurlijk bezwaren, want het eerste 
prikje ter onderzoek kan al een lastige 
roodheid en jeuk verwekken. Toch zal 

dit bezwaar dankbaar doorstaan worden, 
0111dat juist de verzekering van een ver
kregen weerstand er door bewezen is. 
Het tweede prikje, de eigenlijke inen
ting, geeft aanleiding tot een puistje op 
de plaats zelf ongeveer na 4-6 weken; 
zelden meer. De voorafgaande eerste 
prik moet zonder reactie gebleven zijn. 
Het is daarom uitgesloten, dat bij een 
goede techniek verdere gevolgen of be
zwaren voor de dag zouden komen. 
Dus wel geringe bezwaren, maar ook 
gevaren? 
Op de duizenden inentingen onder de 
genoemde voorzorgen in tal van landen 
gedurende vele jaren is geen tubercu
leus proces tengevolge van de E.C.G.
inenting met zekerheid bekend gewor
den. Wel is het omgekeerde gebleken, 
n.l. de bescherming tegen tuberculose.
Hoe weet men dat, zult U vragen?
Enkele iaren geleden is door Dr. Heyn
sius van den Berg en anderen de B.C.G.
inenting gepropageerd bij pasgeboren 
kinderen in een met t.b.c. besmet gezin. 
Wat is toen gebleken? Nadat een of 
meerdere kinderen achtereenvolgens aan 
tuberculose, meestal in de vorm van 
hersen tuberculose, overleden waren 
binnen het eerste levensjaar, bleven 
daarna ingeënte nieuw geboren kinde
ren in leven en gezond. Vanwege de 
consultatiebureaux werd toen het 
E.C.G. vaccin uitsluitend toegediend
aan pasgeborenen uit t.b.c.-gezinnen;
het resultaat was onverdeeld gunstig.
De gehele toepassing van E.C.G. is dus
begonnen bij zuigelingen, die aan
levensgevaarlijk contact met t.b.c. waren
blootgesteld. Eerst na deze verkregen
gunstige resultaten is bij wijze van proef
ook voor andere zuigelingen het E.C.G.
vrijgegeven door de geneeskundige
hoofdinspecteur. De toediening ge
schiedde toen nog met een lepeltje door
de mond.
Langzamerhand pas is men begonnen 
met de inenting, hoewel ook nu nog de 
toediening door de mond gedurende de 
eerste tien levensdagen mogelijk is. 
Niettegenstaande enorme vooruit
gang, die de geneeskunde ten opzichte 
van de tuberculose gemaakt heeft, blijft 
de voorbehoedende bescherming door 
E.C.G. het grote geneesmiddel tegen
tuberculose. Wij moeten daarom ver
klaren, dat E.C.G. zelf geen oorzaak is
van een tuberculeus proces, maar juist
een tuberculeus proces kan voorkómen.
De conclusie is daarom duidelijk, n.l.
dat de inenting zo vroeg mogelijk, dus

Wij zijn, goed beschóuwd, nog achter! 
Wij moeten nog een achterstand inha
len! Mogelijk klinkt dit wat ongelovig 
voor hen, die het nu al welleties vinden. 
In de toekomst is te verwachten, dat de 
E.C.G. vaccinatie, evenals de pokken
vaccinatie, op zeer ieugdige leeftijd al
gemeen gewoonte zal ziin geworden.
Voorlopig is er nog werk genoeg om de 
achterstand bij de volwassenen en bij 
de schoolkinderen in te halen; daarna 
komen de zuigelingen aan de beurt. In
dien de B.C.G., dus de ongevaarlijke 
kunstmatig gekweekte tuberkelbacil, het 
allereerst in de gelegenheid wordt ge
steld om de tegenstoffen tegen tuber
culose bij de zuigelingen aan te maken, 
zodat zij niet in staat is tuberculose te 
verwekken, dan kan een echte tuber
culosebesmetting nog wel plaats vinden, 
maar niet meer ernstig ziek maken aan 
tuberculose. Dit alles geldt niet alleen 
voor long- en kliertuberculose, maar ook 
voor de andere vormen van tuberculose 
in vele andere organen. Nu men tegen
woordig aanneemt, dat iuist een alge
mene verandering in het organisme ten
gevolge van binnengedrongen tuberkel
bacillen voorafgaat aan iedere localistie 
en vastzetting in een bepaald orgaan, 
daarom is de algemene afweer door 
E.C.G. uitermate belangrijk.
Dit alles wil niet zeggen, dat er nu 
nooit geen tuberculeus proces meer mo
gelijk zou zijn na inenting. Wij weten, 
dat de een veel gevoeliger is dan de 
andere, ook voor tuberculose. Wij zit
ten nu al uit te zoeken, hoe, wanneer 
en hoeveel malen na een B.C.G.-inenting 
opnieuw een reactie ter onderzoek ver
richt moet worden. De controle van 
schoolkinderen zal b.v. om de twee iaar 
nodig blijven. Afgezien hiervan. echter 
staat het wetenschappelijk vast, dat de 
massale inenting tegen tuberculose veel 
en veel belangrijker is dan de massale 
doorlichting of röntgenologisch longon
derzoek alléén. Want als iedereen door 
de B.CG. vanaf zijn prille jeugd vol
doende weerstand heeft gekregen tegen 
tuberculose, dan is het massale opspo
ren overbodig geworden. 
Ten slotte een woord van medische 
gelukwens bij het slagen van onze Box- . 
telse massale doorlichting. De eerste 
slag is gewonnen door en voor de Box
tdse ,gemeenschap. Het stille werk 
gaat dóór ! D. 



Jongens In

In alle garnizoensplaatsen van ons land 
is men aan de jongens in battle-dress 
gewend. En als je de pelotons stram in 
de pas ziet voorbij marcheren, zou ie 
als burger het idee kunnen krijgen dat 
ons leger-in-opbouw een instelling is, 
waarin onze jongens gelijkgeschakeld 
en aan de lopende band in soldaten 
worden getransformeerd. Deze opvat
ting zou echter een enorme vergissing 
zijn. De Nederlandse soldaat is allesbe
halve een zielloos massa-product. Hij 
wordt bij de troep niet gelijkgeschakeld 
en verliest er ook nooit zijn eigen aard 
en persoonlijkheid. Feitelijk vind je ner
gens zo'n levendige verscheidenheid als· 
juist in het leger. 
DE GEEST DOMINEERT. 
Ca maar eens na: de jongens komen in 
de kazerne bijeen uit alle hoeken en 
gaten van ons landje. Je ontmoet er de 
stugge Fries, de rondborstige Zeeuw, 
de trouwhartige Limburger en de goed
moedige Brabander. De Drent, de Gro
ninger en de Hollander en de Utrech
tenaar en de Geldersman. En elke jon
gen brengt in zich iets mee van zijn 
eigen streek. Stad en land ontmoeten 
elkaar in de kazerne. En elke stad en 
elk dorp heeft zo ziin eigen typen. 
Al die jonge kerels dragen de kenmer
kende trekken van hun eigen milieu de 
kazerne binnen. Ze hebben eigen menin
gen en nog méér eigen halve-meningen. 
Ze hebben .eigen ideeën en nog meer 
eigen halve-ideeën. Ze komen aandra
gen met allerlei rijpe en groene opvat
tingen. Ze hebben eigen aard en aanleg 
en eigen karakter. Je treft er pracht
kerels bij en lammelingen. En alle ver
dere variëteiten daartussen. 
In de kazerne kom je katholieke jongens 
tegen. Jongens met een prachtige, 
levende geloofsovertuiging. Die ook 
weten waarom ze katholiek zijn. Maar 
je vindt er net zo goed kerels, die ter
nauwernood weten, en zeker niet be
grijpen wat het R.K. achter hun naam 
betekent. . 
Je ontmoet er protestanten. Ook alweer 
in alle kleurschakeringen en variëteiten. 
Jongens met een • prachtig godsdienstig 
leven. En kereld. die ergens aan de on
derste graad hangen van onverschillig-
heid en lauwheid. 
Tussen de principieel-godsalenstigen 
zwermt de grote hoop van de "niksers". 
Misschien "vroeger" gedoopt, maar ..... . 
"thuis doen ze d'r niks aan en daarom 
doe ik d'r óók niks aan". Jongens zon
der enig idee van godsdienst en levens
diepte. Een showfilm of een voetbal
match vinden ze veel interessanter dan 
welk idee van godsdienst ook. Ze heb
ben zich vaak een air aangemeten, alsof 
ze "dat station reeds voorbij zijn". 
Godsdienst...... geloof...... zijn in hun 
,,verlichte" geesten zo iets als stomp
zinnige achterlijkheid, waar een flinke 
vent zich niet mee bezig houdt. 
Al deze jonge mannen in battle-dress, 
tàt alle delen van ons land, uit stad en 
dorp, boer, arbeider, middenstander of 
high-life-mijnheertje, jongens met her
sens en jongens met zaagselkoppen, ka
tholieken, protestanten en niet-kerke
lijken, zij allen stromen door de kazer
nepoorten het soldatendom binnen. 
Gelijkgeschakeld 7 Door de uniform, ja. 
Maar verder . . . .  7 Het lijkt er niet 
op! ! ! Buiten het leger vind je nergens 
zo'n verscheidenheid van mensen, van 
stromingen en ideeën, zulke draaikolken 
van opinies. 
IN HET VOLLE LEVEN. 
Midden in dat bruisende leven komt de 
jongen te staan, die voor de militaire 

••••• 

battle�dress 
dienst is opgeroepen. Die misschien 
voor het eerst van thuis weg is. 

Weg uit het veilige van eigen milieu, 
Weg uit de sfeer van "thuis". 
Weg uit het parochie-verband. 
Weg uit het verenigingsleven. 
Weg uit zijn eigen vriendenkring. 
Weg van zijn meisje of verloofde ... 

Hier, in de kazerne, staat hij meteen in 
het vólle leven. En hier moet hij tonen 
wat er in hem zit. Of hij een vent is of 
een zandzak. Of hij een vent met pit 
is of een futloze slappeling. Hier in de 
hardheid van het soldatenleven kunnen 
karakters gevormd worden, wórden ook 
inderdaad karakters gevormd. 
Maar...... dan mag de jongen niet 
alleen blijven staan. En nog veel minder 
mag hij zich laten meesleuren door ver
keerde elementen, waarmede hij in con
tact komt. Hier moet hij zoeken naar 
echte vriendschap, die in het leger 
kameraadschap heet. Een goede kame
raadschap in de troep is álles waard. 
Op elke katholieke jongen staat er in 
de kazerne een kameraad te wachten: 
de Aalmoezenier. Met die man moet de 
jongen contact zoeken. Niet zo maar 
officieel, via een registratie-papiertje. 
maar persoonlijk, levend contact opne
men. Niet alleen wanneer de knaap in 
de piepzak zit. Maar in alle omstan
digheden. Open, eerlijk en flink. Want 
de Aalmoezenier staat klaar om hem te 
helpen. Om zijn geestkracht sterk te 
houden. En sterker te maken. 
Een soldaat is waard wat zijn geest
kracht, zijn moreel waard is. De ervarin
gen in de wereldoorlog hebben hierom
trent veel geleerd. Maarschalk Mont
gomery zal geen slag beginnen zonder 
zijn Aalmoezeniers. Omdat die mannen 
de geestkracht moeten en kunnen hoog
houden. Vanaf het front in Korea hoor
den we Generaal Ridgway spreken over 
het moreel van vechtjassen. En heeft In
donesië ons niet geleerd over geeste, 
lijke verzorging in het leger? 
,,BAAS BOVEN BAAS". 
Achter de soldaat en achter de Aalmoe
zenier staat Nationaal Katholiek Thtàs
front. 
Waarom? 
Om die Aalmoezenier en om die sol
daat te helpen. Om die Aalmoezenier 
de middelen te verschaffen waardoor hij 
des te beter zijn jongens kan bijstaan 
en helpen. 
Nationaal Katholiek Thuisfront is niet 
enkel een náám zonder meer. Maar het 
is een werkelijk fr6nt. 
Een front waarop gevochten wordt. 
Om het geestelij\ behoud van onze ka
tholieke jongens • in battle-dtess. 
Daarom is Nationaal Katholiek Thuis
front, in samenwerking met onze K.R.O., 
een originele actie begonnen onder de 
naam "BAAS BOVEN BAAS". 
Wie op de radiofiguren "Kobus Kuch", 
"Merie", ,,2 x 1 = 1". ,,Lijst zonder 
naam", ,,De Gewone Man", ,,Van 
Tutte" stemt en voor elke stem een gul
den aan Nationaal Katholiek Thuis
front zendt (op giro 520.000, per aan
getekende brief, of postwissel, door een 
briefkaart met een gulden extra aan 
postzegels) maakt niet alleen een kans 
op de enorme prijzen van f 7000,-, 
f 6000,- f 5000,- f 4000,- f 3000,
f 2000,- f 1000,-, maar...... steunt 
ook met elke gulden onze jongens in 
battle-dress. 
(Men luistere naar de radio-uitzending 
,,Baas boven Ba�" op Zaterdag 29 Sep
tember om 21.53. uur!) 

J. TH. REMMERSW AAL,
Majoor-Aalmoezenier. 

treinstellen van de nieuwste ·makelij; die 
nátuqrlijk. ook· . het spoorwegcentrum 
Boxtel aan zullen doen. Straks, in Oc
tober ! * Straks, in Octoher, ... ,. dan 

* Zuióî_j.eid . m'èt · vtiJ"t ·bouwt • tegen'� gaan we de jachtvelden op want het,11" jachtseizoen is dan open. • Straks; in woordig geen huizen· nieer als kastelen, October...... dan zal Esch het goede ook al zou onze woningminister snoe- voorbeeld van Boxtel volgen en het perijtjes.:en rokerijtjes gaarne omtoveren röntgenologische borstonderzoek tot een in iets .d.e�elijks, Luchtkastelen! De ge-. succes maken. Straks, in October ... meente 'lê'ari het met deze stelregel al dan ·gaan we de Boxtelse missionarissen niet verder: meer brengen dan een nieu- eens verrassen bii gelegenheid van de we straat,. een nieuw parkeerpleintje en actie der Missienaaikring. Straks, in nog wat,.'van soortgelijke kleinigheden... October .... . .  dan bidt iedere katholiek * Zo zien we de bestrating in het nieu- op verzoek van z. H. de Paus in zijn we geqeelte van Boxtel geleidelijk aan gezin dè Rozenkrans, en dat niet op de voortgan!f vinden, zodat we voor het laatste plaats! * Katholiek Thuisfront volgende.;· �ei zoen wellicht mogen reke, roept U _ ook straks in October -nen opi[�en keurige verbinding van het allemaal aan de radio, om U een mening centrunLdezer plaats met de meest idyl- te laten vorinen over de populariteit van lische stiîkjes ervan. * En het verkeers- de Gewonè Man, Merie (dienst vrouw), pleintje<·bij de Zwaanse Brug is dezer Van Tutte, Lijst zonder Naam, 2 x t dagen mt het land van belofte(n) weg- • = 1 en Kobus Kuch. * Hier alvast watgesneld, '' _de spoedige_ verwerkelijkin
1
� propaganda-leuzen uit deze "geefwedteegemoet; De grote lmde � ee� __ re 1- ,, strijd" Baas bóven Baas: . De Gewone .quie van, oud· Boxtel - pemst· ll11 ,de Mari, .daar kan niemand an, voel ie wel werkzaamheden aan zijn voet over de Volleneef·* Moeders paraat, de soldaat vlucht der tijden, over de tijd van het van de 'Straat! * Zit niet te pietlutten, koetsje èn de trekschuit, over de tijd stemt Van Tutte! * Zonder Naam, de 

SPORT-NIEUWS 
R.K. SPORTVERENIGNIG O.DC .. 

ODC -Dongen 4 -t 
BVV 4 -ODC 2 t - 2 
Rhode 2-0DC 3 4-0 
Nijnsel 1 - ODC 4 5 - 1 

Direct na het fluitsignaal van scheids
rechter Jansen ontspon zich Zondag een 
enerverende strijd tussen twee ploegen, 
welke nog beide ongeslagen waren. Het 
zeer talrijke publiek heeft zich geduren
de deze wedstrijd geen enkel moment 
zeker gevoeld van een onbetwistbare 
meerderheid van een dezer elftallen. 
Pas toen v. d. Bogaard voor ODC het 
vierde doelpunt liet noteren, was het 
pleit beslecht, maar toen resteerden er 
ook nog slechts enkele minuten. 
Het eerste kwartier van deze wedstrijd 
was voor de ODC-ers, die direct hard 
van stapel liepen en aanval na aanval 
op de Dongen-veste lanceerde. De Don
gen-verdedigers waren echter op hun 
hoede en met steun van hun prima 
kanthalfs konden zij het spel na enige 
tijd enigszins verplaatsen. Er volgde een 
op en neer gaande strijd welke in een 
moordend tempo werd gevoerd met 
ODC iets gevaarlijker in de aanval. 
Toch kwam het eerste doelpunt nog on
verwacht. Van Dijk kreeg een bal toe
gespeeld, plaatste meteen door naar Van 
Munster, die een rush langs de lijn be
sloot met een goede pass naar van de 
Bogaard. Deze omspeelde zijn tegenstan
der, maakte van de toen ontstane ver
warring in de Dongen-defensie onmid
dellijk gebruik om met een korte center 
de bal vrij te maken voor Van Munster, 
die zich geen moment bedacht en met 
een harde schuiver de . doelman van 
Dongen kansloos sloeg 1-0. Door dit 
succes aangemoedigd werd Dongen 
steeds meer in de verdediging gedron
gen en met kunst en vliegwerk konden 
zij tot de rust stand houden en ware 
Vrouwe Fortuna niet met hen geweest, 
dan zou ongetwijfeld een hogere score 
ten gunste der O.D.C.-ers deze wed
strijd voor de rust hebben beslist. Nu 
bleek er nog onzekerheid te heersen, 
want onmiddellijk na de hervatting ont
stond er voor het O.D.C.-doel bij een 
aanval van Dongen een gevaarlijke situ
atie, waarbij de achterhoede van O.D.C., 
volgens de scheidsrechter, te resoluut 
ingreep. De toegestane penalty werd on
berispelijk benut. 1-1. . Fel en hard 
maar fair werd nu verder gestreden 
voor de beslissende goal. Bij een ODC
àanval kwam Voets in goede schietpo
sitie, maar op het beslissende moment 
werd hij binnen het beruchte gebied van 
de bal gezet. Hard werd deze penalty 
door Voets ingekogeld. 2-1. De nau
welijks merkbare inzinking welke de 
Dongenploeg toen te verduren kreeg, 
was voor de O.D.C.-voorwaartsen vol
doende om hiervan snel en kundig te 
profiteren. Van Munster kreeg de bal 
toegespeeld, zwenkte naar binnen, gaf 
een afgemeten voorzet, waarbij eerst 
Van Dijk en daarna v. d. Bogaard tac
tisch overstapte, doch waarbij de hier
door vrijgekomen Voets zulks een kogel 
loste, dat de keeper van Dongen, die 
toch goed stond opgesteld, de bal niet 
ineens onder controle kon krijgen. De 
enkele seconden die hij nodig had om 
zich te herstellen, waren • voor Van 
Munster nog ruim voldoende om hem 
deze illusie te ontnemen. 3-1. 
Van nu af aan zette Dongen alles op de 
aanval en de ODC-verdedigers kregen 
het zwaar te verduren. Zij kweten zich 
echter uitstekend van hun taak en gaven 
de gasten geen enkele doelrijpe kans. 
Toen in de laatste minuten v. d. Bo
gaard de derde overwinning in successie 
voor ODC zeker stelde, kwam de ver
moeidheid van beide elftallen, welke het 
uiterste in deze wedstrijd gaven, tot 
uiting.'· Tot grote vreugde van de. ge
hele ODC-aanhang, blies scheidsrechter 
Jansen direct daarna einde. 
Het tweede elftal toog· met enkele in
'vallers iiaar BW 4 ert wist daar waar-
• achtig beide punten in de wacht te sie
pert. Eert reuze prestatie, jongelui! 
ODC t 'en 2 zijn dus na 3 wedstrijden 
spelen nog ongeslagen. Het eerste elftal 
met 'ee.n doelgemiddelde van 14-2 en 
het tweede elftal met een gemiddelde 
van 6.,..:..2. 
Progr�a voor a.s. Zondag: 
W.S.Ç,°-'.;O.D.C. 
O.D.Ç. -2-W.S.C. 2 (half 3)
O.D.C. 3-R.K.S.V.A. (2 uur) 
O.D.C. ,4-Boschkant (12 uur) 
O.o.c:· gaat Zondag· een zware uitwed
strijd bij W.S.C. tegemoet. W.S.C. is 
met O.D.C. immers de enige ploeg, die 
nog geen nederlaag kreeg te incasseren. 
O.D.C. staat met zes punten uit drie 
wedstriu!en alleen aan de kop, gevolgd 
door 'vlif verenigingen met ieder 4 pun-

ten. Zal O.D.C. haar positie verstevigen 
of in het peloton terug vallen? • 
Het tweede elftal, dat ook nog onge
slagen is, ontvangt W.S.C. 2 terwijl het 
derde en vierde ook thuis spelen. 
In het sportpark a.s. Zondag dus volop 
voetbal. 
K.S.V. ,,BOXTEL". 

Geldrop - Boxtel • 2 - 1 
Boxtel 2-R.K.D.V.C. 8-1

Wat iedereen na de verdienstelijke zege 
van Boxtel op Schijndel verwacht had, 
gebeurde niet. De roodwitters keerden 
Zondag n.l. met lege handen terug uit 
Geldrop, waar de ploeg van die naam 
zich integendeel mocht verheugen over 
haar eerste en zwaarbevochten overwin
ning. 
Het moet toegegeven worden, dat het 
Boxtel in deze wedstrijd niet meegeze
ten heeft, doch onder alle bezwarende 
omstandigheden van j.l. Zondag was nóg 
een overwinning op de zwakke broeder 
Geldrop mogelijk geweest. 
Dat deze niet is behaald, moet dan ook 
behalve aan het kleine en slechte ter
rein, de noodwendig gewijzigde opstel
ling en het onfortuinlijk wedstrijdver
loop, geweten worden aan het verband
loze en onproductieve voetbalspel der 
roodwitters. De rommelige wedstrijd en 
het grote aantal onbenut gelaten kansen, 
vormden voor de vele Boxtel-supporters, 
die naar Geldrop waren getogen om hun 
favorieten te zien winnen, daarvan het 
onaangename bewijs. 
Ondanks al hun slechte voetbal hebben 
de roodwitters in deze wedstrijd toch 
nog geruime tijd de beste papieren ge
had. De rust ging n.l. in met een 1-0 
voorsprong, welke na de hervatting nog 
met veel geestdrift verdedigd werd. 
De onverwachte gelijkmaker plaatste 
echter spoedig de domper op dit en
thousiasme en toen het hard werkende 
Geldrop zelfs een 2-1 voorsprong 
wist te nemen, speelde Boxtel een ver
loren partij, waarvan de wapenfeiten 
niet eens meer vermeldenswaard zijn. 
Al met al een wedstrijd om spoedig te 
vergeten. 
Boxtel 2 deed het stukken beter. De 
roodwitte reserves speelden tegen het 
bezoekende RKDVC een goede en uiter
mate productieve wedstrijd. 
Nadat de rust met een 3-1 stand was 
ingegaan, werden Boxtels uitlooppo
gingen in de tweede helft nog beloond 
met vijf doelpunten, zodat aan het eind 
van deze ontmoeting een indrukwekken
de 8-1 overwinning werd geboekt. 
Aangezien Irene uit Gemonde een nieu
we klassering had gekregen, bleef het 
derde elftal van Boxtel j.l. Zondag nog 
afzijdig van de competitiestrijd. 
Ook voor 30 September is' geen wed
strijd vastgesteld, zodat de jongens van 
het derde het nog even af mogen zien. 
A.s. Zondag 30 September:

Boxtel 1 -Budel Schoot 1,
Heusden 2 -Boxtel 2 
Boxtel 4 - Boskant 2 

2.30 uur 
2.00 uur 

12.00 uur 
Boxtel 1, dat Zondag a.s. dus in eigen 
huis speelt, zal het wel als een ereplicht 
tegenover zijn aanhang beschouwen, 
zich in de wedstrijd tegen Budel Schoot 
de volle winst toe te eigenen. Of de gas
ten daarmee genoegen zullen nemen? 
A.s. Zondag om half 3 zal in het St.
Paulus-Sportpark over deze vraag be
slist worden ...... 
Boxtel 2 hoeft zich niet om "herstel" te 
bekommeren; het is voor de reserves 
slechts zaak in Heusden te bewijzen dat 
het hun dit seizoen ernst is bij het spel 
om de meeste knikkers. 
Boxtel 4 (ingedeeld bij RKVVN 2, Bos
kant 2, B,KSVA 4, Rhöde 3, WEC 2, 
TICO 3 en Irene) gaat a.�. Zondag 
voor de nieuwe competitie van start te
gen Boskant 2; veel succes ! 
A.S. ZONDAG 
GROQT RUITERFEEST. 
De Boxtelse Rijvereniging St. Martinus 
zal, zoals reeds eerder in dit blad werd 
aangekondigd, a.s. Zondag een groot 
ruiterfèest organiseren. Men heeft zich 
daarbij weten te verzekeren van de 
medewerking van het voltallige, bere
den politiepeloton, dat . zijn kunnen op 
het gebied va'.n de paardensport al eens 
op prachtige wijze heeft gedemonstreerd. 
Men zal zich herinner,::n, dat de bette
den politie destijds bij gelegenheid van 
de vestiging· te Boxtel, een demonstra
tie paardendressuur ten beste heeft ge
geven, die voor a.s. Zoµdag het aller� 
beste belooft. Voegen we daarbij de 
prestaties van onze eigen Boxtelse rij
vereniging, dan is het niet ongegrona 
om de liefhebbers van paardensport a.s. 
Zondag een genotvolle middag in het 
vooruitzicht te stellen. 
In een advertentie - in dit blad opge
nomen -. vindt U nadere bijzonderhe
den over dit ruiterfeest. 

Advertenties 

SCHAKEN. 
Bata-schaakclub - E.B.S. Boxtel 9-7.

Als voorbereiding op het a.s. competi
tieseizoen 1951-1952 speelde onze 
schaakvereniging Dinsdag j.l. een vriend
schappelijke wedstrijd tegen de Bata
schaakclub uit Best. Weliswaar verloor 
E.B.S. deze match, doch het behaalde 
resultaat is alleszins eervol. Bata speelt 
namelijk een klasse hoger. De krachts
verhouding aan de eerste tien borden 
lag zelfs geHjk (5-5). De gedetailleer
de uitslag was: 

Bata Boxtel 
W. B. de Jonge-P. Clemens ½-½ 
G. Faber- Dr. P. G. Fohr 1-0
P. Dujardin-v. Hettema ½-½ 
W. H. Meij-P. v. d. Waals 0-1
S. Lavrijssen-M. Salomé ½-½ 
L. Louwers-J. Verhuist t-0
J. v. Oisterwijk-Ir. W. v.d. Laan ½-½
G. Dujardin-v. d. Heyden ½-� B. Beekmans-R. Pechtold ½-½ 
Drs. G. Hoenders-P. Mertens 0-t
H. Lenders-G. Ruhaak 1.-0 
J. Kleijn-H. Seegers 1-0
H. v. Jonkergouw-L. v. d. Eerden 0-t
C. Antonis-A. v. d. Laar 1-0
A. Pabruwe-Esmeyer ½-�J. A. Priche-Kalkman ½-½ 

9-7 
Boxtel speelde aan de oneven borden 
met wit. 
6 October a.s. wordt de eerste compe
titiewedstrijd gespeeld tegen H.S.V. uif 
's Bosch: 

Plaatselijk 
Agenda 

Nieuws 

SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Woensdag 3 October van 10-12 uur. 
Donderdag 4 October van 10-12 uur. 
R.K.J.B. 
De algemene landbouwwintercursus be
gint Maandag 1 October om half 7 in 
de St. Aloysiusschool in de Mijlstraat. 
De 1-jarige tuinbouwcursus begint even
eens op Maandag 1 October om half 7, 
en wel in de St. Paulusschool in de 
Nieuwstraat. 
De cursus bedrijfsleer begint Dinsdag 
2 October om half 7 in de St. Aloysius
school in de Mijlstraat. 
Het lesgeld voor al deze cursussen be
draagt f 6,- per persoon en moet op 
de eerste les worden voldaan. 
EIERVERENIGING ST. PETRUS. 
Op • Maandag 1 October is het geen 
eierlevering. In plaats daarvan. zal er 
op Zaterdag 29 September van 8 tot 12 
U!lr v. m. gelegenheid gegeven worden 
eieren te leveren. 
GESLAAGD. 
Op het te Amsterdam gehouden examen 
van de vakgroeoen Detex en de Schoen
handel slaagde Mej. A. Heijmans voor 
het Manufacturenbrevet: Kousen en 
Sokken. 

Esch 
KIOSK CONCERTEN. 
Zondag 30 Sept. a.s. zal de Kunstkring 
"Laetitia" een concert geven op. de 
kiosk. Aanvang half 7. 
't Instrumentale gedeelte staat ónder lei� 
ding van de heer C. Bevers uit Boxtel 
en het vocale- gedeelte onder leiding van 
de heer F. Schoenmakers uit Esch. 

Fanfare': 
; Pi:ogramma: 

Marsparade no. 2 (Vrolijke muzi-
kanten) arr. P. B. Bisselvink 

Mignönette, ouverture J. Bo-gmann 
Strauss Wals. Potpouri. arr. A. J. Maas 

(Selection des Valses a Strauss). 
Mánnenkoor: 
't Scheepje 
Adelijn. 0, Maagdelijn \ 
Spijskaart • ·'
Dameskoor: 

H. Altink
P. Zanen

C. Zöllner
A,.bendgesä��)ein. 
. : •.· ' J. Erasmus Kindennann 
Der Lindenbaum. 
Slavenkoor Nabucco 
Gemengd koor: 

Fr. Schubert 
G. Verdi

Ave Verum w.,._A Mo.z�rt 
Macht der Liefde D. nortniansky
Koor der Landlieden 1" 

' 
, • (Uit Cavaleria Rustlcana). 

Fanfare: 
Door Bos en Veld (mars) 

, J. R. v. d. Glas 
Marsche· Porititic�Iè' :·. ' ' Ch. Cotinod 

(arr. S. P. v. Leeuwen)
Blanche Aurore • • G. Çadenne
Onz� Taptoe .. • ' P. B. Bisselink 
De twee voorlaatste' nu.romers werden 
bekroond met een te prijs op 19 Aug. 
j.1. te Vorden (Gld).

van de·eerste fiets, over de tijd van...... grootste faam! * Nog dit jaar getrouwd! ja, we zijn er al..· .. • van fords, citroëns, * Zeven maal een rode rug, garandeertkaisers en andere vierwielige kilometer- U Kobus Kuch! * En Donderdag 4 vreters, die straks een rustplaatsje zul- October. vieren we de Wereld-Dieren� !en komen zoeken onder de schaduw dag met als lijfspreuk voor iedereen:van haar lommerèn. * Boxtelse café- Tracht een MENS te zijn voor de houders maakten dezer dagen een trip N naar 'n bierbrouwerij, een eind van hier. DIERE • 

• 
1: M i!t,�;: grote vreugde en

{:$nkb���eid ! jegens 
God geven _WIJ kenms van de 
geb@ne van onze Zoon 

J,'.'.FRANS HEIN 
Mr .. , C. F. B. v. d. Heuvel ' . 

H.H. Paardenfokkers. Er be
staat gelegenheid tot het op
geven van paarden voor de 
Najaarsstamboekkeuring, wel
ke gehouden wordt in St. 
Oedenrode. Opgave moet ge
schieden vóór 30 Sept. bij S . 
Donkers, Hengstenhouder St. 
Oedenrode, Rijzingen B 207. 
De kosten bedragen f 5,- te 
voldoen bij de opgave. 

Wij hebben nog op te ruimen: 
cocos, nieuw, 50 cm breed 
f 2,50 per meter; nieuwe keu
kenstoelen, oersterk f 9,75 
per stuk. Meubelhuis "De 
Beurs", Markt 22. 

Te koop: 3 zware biggen en 
fomuiskachel. Parellelweg 41, 
Noord. 
Jonge dame zoekt in de 
avonduren nog enige. admini
stratieve werkza:amheèleri. • 
Brieven onder nr. 49, Molen
straat 19. 

De excursîe slaagde volkomen en in de 
:1, 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

. �·�<· Adv ... Proc. 

s:; E. M. v. d. Heuvel-• JansenBoict.el, 25 Sept. 1951. 
Baro11i�straat t 8. 

beste stemming werd 's avonds· de terug
tocht aanvaard; met de bus. Op een 
gegeven moment meende een inzittende 
echter noodzakelijk even "te voet" te 
moeten ... toen: een plons, een schreeuw 
en... niets meer als de avondstilte en van 18 .tot en met 24 September 1951_

H. ·, oç>Jdbestuur, bestuur �n
een Egyptische duisternis. Een kCJene - ,, .·. �den van de R.K. Gtl-
collega dook ilaarop ook in de metêrs- GEBOREN; F�ncisc� P. M: �on. yan • /denbondsharmonie betuigen
brede gracht, · .de.anderen in. spanning • • • • • • •• • • 

N. • :':-'./�: _voyr de· grote opbrengst
h I d M h • • d-;...'-- • • M. A. \r. d •. Berk en .J.: H •. de Bie, er- •• der o· • lanos oehouden collec ac ter aten . · et .. et een ,;,;,..roos no1t • •., n ,., ... -

achter hun oren kwamen beide even geria 11a __; Adrianus W. zoon fan H. te � hun hartelijke dank aan 
later bij .het gezelschap terug: De 'red- J .. M'. v. çl; Loo ert G. Verhoeve� Mijl- d�. 'Bo;ctelse bevolking, i!1 . �et 
der had, één schoen in de modder van straat 14. • , , , �11zol'(4er aan de Heren tnttia-
het ondiepe water achter. moeten l;iten, : . • • • . , . ; .: ti�fn��;ers. . maar de excursie �. _gesl�a�d Elll•· 7 , 9:���i}lO�P;, .· �4ri,�s ··· ,��, .,

1
;: • • . • • ·  , , d· h hoe kan ·hét· and�il.� h�t :bi.er .is .w[él�r , ;cgrfns�e,;; en r.Mar,ia J:, YB»'··aêr,,·cSc�oot t,1;y,-l'e,kO!)p: on erstel van vrac t

best! * l:>e N. 'S. _heb�n bij � inv�- • ::.;._�, ·1-''.' ,i: ;
tt

" . ••• • .:..: h.' '..• ;, r, U-. ', , w-w�r(maat 20 _van banden,
ring vari 'dé niêuwe\ winterdiens�. e�<.: ""\:"'PC (9 

"":, • , .• rz� : c;u_it-,1�}�!!�\1/!!: <f,->bP.·.VJ� goe�e bmnenbanden.
!• t ·•• ·,t' ··•·,u,:.·,.,, .-..,:�� ... li.1 ·:....,; <1·-,-,1,.-.,c.1.;.tt.,.,;, .. _...,r.,�:.:,aus•·�••·•Tieu�ilë,î • · �� ,· v·a·n 't . Hoend"rdaal mg evens·-wa ·moaenJ·:ma��-...... • � ... ae,· ·--·· , �-... • ,.. .. • ' • . "'· •• . . . ·."·. , 1 rails gezet. Het zijn lichtgekleurde Wijnanda M. Th. Bus. Maastnchtsestr;iat 68. 

----
Voor soliede nieuwe en ge
bruikte meubelen, Meubelhuis 
,,De Beurs", Markt 22. 
Gevraagd: een nette . Dienst
bode, voor dag en nacht. Keu
kenmeisje . aanwezig. Hulp 
voor ruw werk ook aanwezig. 
Goed loon. Café "De Lucht''. 
A. Reuzer-v. d. Vries, Rijks
straatweg D 128, tussen He
del en Zaltbommel. 
Te koop: Zaalkachel, kinder
wagen, box, kinderstoel. Be
v�en. Molenstraat 19. 

Te koop: radio op batterij, 
fornuiskachèl en fototoestel. 
A. v. d, Aa, Van Hornstr. 46.
Gevraagd: net eerlijk meisje 
voor hotel in Woerden. In
lichtingen te bevragen bij Van 
der Steen, Nieuwstraat 184b. 
Dames- of herenfiets in ruil 
aangeboden voor kinderfiets. 
A. van den Aker, Nieuwstr.
110. 
Te koop: 50 jonge hennen 
E. L., en èen kalfvaars, t.b.c.
vrij, aan telling half October. 
W. Vullings, Liempde D 42.
Te koop: een in goede staat 
zijndç., Jornuiskachel. Te be
vragen: MQlenstraat 19 .. ;,,. ,• 

Nog te bestellen: vberaa�
appelen, 6 et. per kg. franco 
thuis. M. H. van. Eeuwijk, 
Nieuwstraat 190 c, Box�«!!. 
Slachtkippen te. koop bij J. v. 
Esch, Nergena 1, Boxtel. • 
Te koop: 't0pers. witgelakt 
ledikant met voetbord, ma
trasdek, kapok matras, peluw 
en kussen, -in goede staat .. Te 
zien na 6 uur en Zaterdagna
middag. Adres te , bevragen 
Molenstraat 19. 
Te koop: .karpet 2 x 3 en een 
rolschuier. • Bevragen Molen-
straat 19., .... ,... , ., • • 

• 

•' 



Geheime Dienst 

Kapitän::Leutnant von Rintelen 
,,THE DARK INVADER". 

"The Dark lnvader" ... De Duistere 
Indringer, heeft de Duitse zee-offi
der Von Rintelen het boek genoemd, 
waarin hij zijn avonturen beschrijft 
als leider van een Duitse vijfde co-
19fllle in Amerika. 
Dit land, gedurende het grootste deel 
van de Wereldoorlog I neutraal, 
leverde toch aan de Geallieerden 
grote voorraden wapens en munitie 
en het was Von Rintelens taak deze 
transporten zoveel mogelijk te sabo
teren. 

Kapitän-leutnant Von Rintelen had als 
jong officier bii de Marinestaf reeds 
eerder ziin grote talenten als organisa
tor, zijn moed en vindingrijkheid .bewe
zen en daarom stuurde men hem naar 
de Verenigde Staten met de opdracht 
de wapen- en munitietransporten zoveel 
mogelijk te saboteren. 
Van Rintelen had in Amerika geen offi
ciële status. De vertegenwoordigers van 
Duitsland daar waren onkundig omtrent 
wat hij deed, al wisten ze van zijn ver
blijf. Hii had daar te maken met de mi
litaire attaché Franz Van Papen, de 
man die later Hitler aan de macht zou 
brengen, de grootste van de talrijke 
blunders die deze "Junker'' gedurende 
zijn diplomatieke carriëre heeft begaan. 

Deze man, die bijv. eens een tas met 
geheime documenten in de trein liet 
liggen, zou ook oorzaak zijn, dat één 
der bekwaamste Duitse officieren vier 
jaar dwangarbeid moest verrichten in 
een Amerikaanse gevangenis. 
Von Rintelen bemerkte al spoedig, dat 
hij onder de New Yorkse havenarbei
ders machtige bondgenoten had in de 
Ieren. Dezen, vervuld met een histori
sche haat tegen Engeland, waren voor 
alles te vinden, vooral zolang ze niet 
wisten dat ze in werkelijkheid de Duitse 
Geheime Dienst in de kaart speelden. 

* * *
Van Rintelen begon met een bond van 
havenarbeiders op te richten. Iedere sta
kende havenarbeider, die door zijn eigen 
bond niet werd gesteund, kon bij Van 
Rintelens organisatie terecht. De sta
kingsliefhebberij nam dientengevolge 
toe, maar de maatregel was niet hele
maal effectief, want er waren er onder 
deze heren genoeg die 's morgens eerst • 
hun steun kwamen halen en dan ergens 
anders in de haven tóch aan 't werk 
gingen. Toch wist Van Rintelen op deze 
wijze een aanzienlijke vertraging in de 
verscheping van munitie en wapens te 
bewerkstelligen. 
Maa.r het was vechten tegen de bier
kaai. De transporten gingen door met 
de regelmaat van een veerdienst. Toch 

gaf de Duitser de moed niet op en ver
zon van alles om ze te saboteren. Met 
behulp van een collega, Fay, vervaar
digde hij detonators, projectielen in de 
vorm van een sigaar, die tussen de la
ding werden gesmokkeld. Ontplofbare 
stoffen werden verstopt in conserve
blikken, werden als grote brokken steen
kool in de bunkers gewerkt. De bedoe
ling was dat het schip midden op zee 
in de lucht zou vliegen of zwaar be
schadigd worden. Een ingenieuze mede
werker vond een apparaat uit, dat aan 
het roer werd bevestigd. Met iedere 
wending van het roer dreef een naald
scherpe pen dieper in het projectiel, tot 
eindelijk het contact was bewerkstelligd, 
de bom ontplofte en het schip stuurloos 
dreef ergens midden in de oceaan. Het 
was niet makkelijk zo'n apparaat aan het 
roer te bevestigen, vooral sinds de ha
venpolitie een oogje in 't zeil hield. Fay 
zwom des nachts naar de schepen en 
bevestigde zijn vinding met levensge
vaar aan de roeren van de grote vracht
boten. 
Men had zeer veel last van Von Rinte
len. Maar het zou niet lang meer duren. 

* * *

Op een goede, of liever voor de Duit
sers slechte dag werd de "zeer gehei
me" Duitse marinecode uit de Ambas
sade gestolen. Dat had schrikkelijke ge
volgen, o.a. voor het beroemde eskader 
Van Spee, dat dank zij deze code ge
lokt kon worden naar de plaats waar 
een overmachtig Engels eskader het in 
de grond boorde. Von Papen was ge-

Uit de hand te koop: een 
w-oot landhuis met flinke tuin 
w-oot 20 are, met schuur en 
kippenhok. Tevens uit de hand 
te koop burgerwoonhuis. Te 
bevragen T om;:eren 3, Boxtel. 

NOTARIS P. MERTENS Geroutineerde administratieve 

Adres gevraagd voor het op
-zetten van siervogels, o.a. fa-
-zanten, eekhoorntjes, enz .. 
Koks, Molenstraat 37. 
Te koop bij W. v. Nieuw
burg, Langenberg 12, 'n kalf
koe, keuze uit twee. 
Voor ons gezin met 6 kinde
ren (die allen school gaan) 
vragen wij wegens huwelijk 
der tegenwoordige, een flink 
net Meisje als hulp in de 
huishouding, voor dag of dag 
en nacht. Dorenbosch, Mgr. 
Wilmerstraat 10. 
Te koop aangeboden: een 
dubbelwandige werkplaats 
2½ x 3 meter, zeer billijke 
prijs. Bevragen: H. van Don
gen, Rechterstraat 58. 
Te koop bij H. Bekkers, 
kleinderliempde 5, een V.D.L. 
-zeug, hoogdrachtig. 

- -----

Te koop: wegens overcom
pleet, een in zeer goede staat 
-zijnde haard. Te bevragen:
Rechterstraat 37a. 
Te koop: een in goede zijnde 
Belgische kachel bij Jos Ha
braken, A 4 P, Liempde. 

Notaris P. MERTENS 
te Boxtel 

te BOXTEL, 

zal aldaar op MAANDAG 
1 OCTOBER 1951 voorm. 10 
uur, op de houtwerf van de 
Heer L. v. d. Eerden, om con
tant geld. 

PUBLIEK VERKOPEN: 
een grote partij brandhout, 
planken, latten en verder ge
riefhout. Bezichtiging 1 uur 
voor het begin der verkopiIJ,1?. 

Blijvende Bijverdienste of 
Aanstelling 

R.K. Vertegenwoordigers ge, 
zocht door R.K. Part. instel, 
!ing. Uitsluitend schriftelijke
sollicitaties. 

HUIZE PADUA, Boxtel 

De SCHOORSTEENVEGER 
,.in een pakje" 

Met een pakje ANTI ROET 
van ons verzekert U zich, 
zonder vuile boel van een 
prima trekkende schoorsteen 
Juist iets om het a.s stook, 
seizoen mee te beginnen en 
U heeft tOOo/o profijt van 

Uw dure kolen. 
DROGISTERIJ 

M. OLIEMEULEN

C. ESHUIS
Leenhoflaan 6
B O X T E L

VROUWELIJKE KRACHT 
voor kantoor gevraagd 

Brieven onder No. 19 aan het Bureau van dit Blad 

Drukkerij TIELEN - Boxtel 

heeft steeds 

IETS APARTS in 

familie= 

drukwerk 

DANSEN 

als: 

Geboorteberichten 

Communie prentjes 

Huwelijksbrieven 

en -kaarten 

Dankbetuigingen 

Rouwbrieven 

en -kaarten 

Bidprentjes en 

Fotoprentjes, enz. 

PAVILJOEN MOLENWIJK 

Wij sluiten a.s. Zondag 30 Sept. 
het Danssaizoen met enkele attrac� 
ties en nodigen daarbij uit alle 
dansliefhebbers van Boxtel en om
geving. 

Onder de gezellige sfeèr van voorheen. 

waarschuwd, maar trok met onbegrijpe
lijke lichtzinnigheid zich er niets van 
aan. Hij ging door met seinen in de 
thans waardeloos geworden code en ont
ving telegrammen in diezelfde code, 
die de Engelse Intelligence Service dus 
makkelijk kon ontcijferen. 
Zo was de Engelse admiraal Hall, hoofd 
van de Geheime Dienst der Marine, pre
cies op de hoogte van het feit, dat Van 
Rintelen naar Duitsland was terugge
roepen en met een vals Zwitsers pas
poort met het Nederlandse ss. Noordam 
zou terugreizen. 
Vlak bij de Engelse kust werd de Noor
dam door een Engels patrouillevaartuig 
aangehouden en de "Zwitser" van 
boord gehaald. Van Rintelen speelde 
zijn rol meesterlijk en zou zijn tegen
standers zeker hebben overbluft, maar 
die wisten te veel en admiraal Hall ver
telde hem in een persoonlijk gesprek 
alles over de gestolen code en ook over 
de ondergang van het eskader Von 
Spee. Toen gaf Van Rintelen zich over 
en ging naar een krijgsgevangenenkamp, 
van waaruit hij een vergeefse poging 
tot ontvluchten deed. 

* * *
Toen Amerika de oorlog mgmg, vroe
gen de Amerikaanse autoriteiten Van 
Rintelens uitlevering, niet als krijgsge
vangene, maar als misdadiger. Hij werd 
veroordeeld tot vier jaar gevangenis
straf en doorleefde vier zware jaren in 
een Amerikaanse staatsgevangenis. 
Toen hij er uit kwam, was de oorlog uit. 
Het "Vaterland" had Von Rintelen niets 
meer te bieden, maar wel aan Von Pa-

pen, de diplomaat, die zo'n goede vriend 
van Van Hindenburg was, die tenslotte 
rijkskanselier werd en er voordeel in zag ,Hitler de macht in handen te spelen. 
Von Rintelen was een der dapperste, 
sportiefste en handigste agenten van
het Duitse Keizerrijk, maar hij verloor 
de strijd tegen de materiële overmacht 
van Amerika en de doorgefourneerde 
domheid van zijn superieuren. 
(Nadruk verboden). 

MEMORANDUM. 

2e Lustrum 

Lk. 

Heemkundige Studiekring. 

Wij herinneren onze lezers nogmaals aan 
de viering van het 2e lustrum der Box
telse Heemkundige Studiekring op Za
terdag 29 September, bij welke gelegen
heid 's middags om half 4 het St. Wil
librordus-gilde uit Esch zal komen ven
delen op het voorterrein van de R. K.
Lagere Technische School Pius X in de
Prins Bernhardstraat. 
Deze demonstratie zal ook voor het
Boxtelse publiek aantrekkelijk zijn. 
Het bestuur ontving reeds mededeling 
dat de heer Jan van de Mortel, een der 
meest prominente figuren op het gebied 
van het Brabantse gildewezen, hierbij 
t<;genwoordig zal zijn. 
Des avonds, tijdens de Brabantse feest
avond, zullen tot de gasten behoren o.m. 
Rector Beex en de Brabantse voor
drachtkunstenaar Thieu Sijbers. 

Hoeveel 1s de gulden waard? 

verblijdend veel ! 

bij 

fl. 98,75 

Zuiver wollen duvetine 

in alle moderne kleuren 

Maten 38 t/m 46 

Amsterdam, 

Kalverstraat 45•47 

Eindhoven, f/J 

Rechtestraat 50 
-zal aldaar voor de Fam. 
Driessen, in het café van de 
heer v. Erp, Kerkstraat, voor 
Inzet op Dinsdag 9 Oct.ober 
1951 en voor Toewijzing op 
Dinsdag 16 October 1951, tel
kens nam. 5 uur. 

ALLE VERZEKERINGEN 
v� Uw fwul.eceH-

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

STEUNT 

S. A. N. T. 0. S. 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Het huis met erf en tuin te 
Boxtel, v. Salmstraat 46, ka
kaster sectie F nrs. 3621 en 
4474, groot 5.32 aren, ver
huurd voor f 3,25 per week. 
Huur voor koper vanaf de te 
dag der week volgend op de 
betaling der koopsom. Lasten 
voor koper vanaf 1 Jan. 1952. 
Betali11R koopsom uiterlijk 16 
Januari 1952. 
Bekwame 

R.K. Dienstbode 
gezocht voor dag en nacht. 
Huize Padua, Boxtel 

Halderheiweg 1 

H.H. JAGERS 
Wilt gij voldoening hebben 
van uw jacht, level' dan uw 
Wild en Gevogelte 

bij het bekende adres. 
KOKS MOLENSTR. 37

' BOXTEL 

'n Advertentie • in 

Brabants Centrum 
heeft altijd succes. 

Gemeente-Bedrijven - Boxtel 
Wij maken er de inwoners van Boxtel nog eens op attent 
dat wer�mheden aan oude of nieuwe installaties voor 
gas en/of water alleen mogen worden gedaan door de 
erkende fitters: J. Voeimans, R. Pechtold, J. v. d. Linden en 
H. Clemens.
Door geen enkele winkelier nqen gasapparaten worden ge
leverd, dte- niet zijn goedgekeurd door de "Gasstichting". 

. Goed.gekeurde toestellen zijn te herkennen aan het op elk 
ix>estel voorkomende merk van de "GasstichtifiR".
Bij aankoop en gebruik van een niet goedgeikeurd toestel
loopt U het risico dat de gasmeter wordt weggenomen. Op 
het kantoor der Gemeente-Bedrijven kruit U de lijst van 
goedgekeurde toestellen komen nazien. 

DE DIRECTEUR. 

·Te koop

Een blok Arbeiderswoningen 
met grote tuinen. Huuropbrengst f 1030. - , 

lasten f HO. - per jaar 
• Brieven onder nr. 70, Molenstraat 19

FIJNSTRIJKINRICHTING SCHEFFER 
ALMELO 

Wij vragen voor BOXTEL 

ACTIEVE AGENT(ESSE) 
Sollicitaties te richten tot de 

Directie der Fijnstrijkinrichting Scheffer 
te Almelo. 

WEERSTAND en GEZONDHEID 
door het gebruik van onze prima 

NOORSE LEVERTRAAN 
zeer rijk aan VI.TAMINE A en D 

VOOR DE KLEINERE KINDEREN 
Vitamine-druppels "D" en "A-D" 

Halltran en 
Levertraan met sinaasappe_lsmaak 

Di..:ene aangenaam smakende 
KALKPREPARATEN 
in tablet en poedervorm. 

KARV AN = CEVIT AM. siroop met zeer hoog 
vitamine•gehalte ,,C". 

Drogisterij M. OLIEMEULEN 
RECHTERSTRAAT 37 TEL. 361 

MAG." DE BIJENKORF 
Boxtel A. VAN KOL Schijndel 

• Statlonstr. 55 
Markt 14 

Hoofdstr. 141 
Tel. 319 

Juist ontvangen 

D.R.U.-keukens
21-delig en 16-delig 69 90

vanaf J 

Verder alle losse • 

D.R.U.-artikelen

ZIE ETALAGE! ! ! ! 

Neemt een maand'.�� p,roef 
� . ' '.- • \� 

t
.........-. 

: 

••. ', ,"- '·'.:·�� ·�: •. •• ,' .. -··::"! 

. ' .. 

Koopt één maand AL Uw kruide
nierswaren bij Albert Heijn en U zult 
versteld staan van de vele voordelen 
welke Albert Heijn U biedt. Voor
delen welke "direct en sprekend" 

CAPUCIJNERS 
500 gram ........ . 
SPLITERWTEN 

49ct 

34 ct in Uw huishouding tot uiting komen. 500 gram • • • • • • • 39-

T er kennismaking toten met Zaterdag GROENE ERWTEN 
2 9 6 October a.s., bij aankoop van 500 gram .... . .  34- et 

100 gram ex�_r a, geur ige TOMATENPUREE Al b e r t  H e11n s Th e e Per blik . ...... . .. 34ct 200 gram Allerfijnste Fondant 
DOPERWTEN 

BORSTPLAAT Groot blik vanaf 78ct 
voor 43 
slechts cent , SPINAZIE, 

73 A 1 1 Groot blik . . et 
1Hlll;j@.f,mfü,: 

� 
CACAOPOEDER 
Prima kwaliteit 250 gram 85 et 
SINAASAPPELSAP 
Zeer voordelig, per blik 4 9 et 
SOEP-ASPERGES 
Merk Sunpearl, groot blik 9 9 et 
PILCHARDS 

per blik 89 et Als Zalm, 
SARDINES 
In olie, per blik 8 5 et 
APPELSTROOP 
450 gram beker . . . . . 3 9 et 

ROOKVLEES 
Heerlijk mals, 1 00 gram 3 7 et 
HEERLIJKE JAMS 
Huishoud, per pot 73-55- 45 et 
ZOUTE BOL LET JES 
Onze specialiteit, per blik 
GEM. BISCUITS 
Mooie sortering, J 00 gram 
AMANDELSPECULAAS 
Met veel amandelen 250 gram 
PRALINES 
Heerlijke vulling, 100 gram 

75 ct 

30ct 

65ct 

Spaart de fraaie plaatjes voor Albert Heijn's Cinderella albu-. 

'.:::::::================1 1 
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I ;as!;t:!:e� Ju bileum===Exposi tie 1 
i v.m. to.3ouur JOH. THIJS::VAN DEN BRANDT Stationstraat 38 f • ♦ • ,-------------------, ♦ : Dames, 19 2 6 19 51 }f,,.. Iedere 25ste koper ontvangt als jubileum,aandenken een pracht zijden of wollen shawl :: :::= naar keuze. Onze jubileum•expositie is voor iedereen te bezichtigen, zonder enige verplichting. f ♦ Wij nodigen U uit a.s. Zaterdag ♦ 
:•••• 29 Sept. v.m. 10.30 uur op onze ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! ♦ • iubileum=expositie in onze zaak •

: Stationstraat 38. : 
: Bij gelegenheid van ons 25=jarig : 
: bestaans=jubileum, brengen wij : ♦ een nog uitgebreider collectie in • : in exclusieve modellen, Velours=, : 
Î Velours,Chiffon=, Haar= en Wol= : 
• ·vilthoeden. • • • ♦ Ook vragen wij uwe aandacht •
: voor onze speciale stoffen in : : 
: Jersey, Cocktail, Velours=Chiffon, : ♦ Broderie en Taftzijde. Fijne gar= • 
: neringen en kleinvakartikelen. :• • • • JOH. THIJS•v. d. BRANDT :♦ Stationstraat 38 ♦• • ♦ Gelegenheid tot feliciteren van 2 • 3 uur ♦

KANTOORBOEKHANDEL TIELEN 

STATIONSTRAAT 28 - BOXTEL 

HEEFT ALLE 

benodigdheden 

voor kantoor 

als: Kantoorboeken in alle mogelijke formaten 
en liniaturen, losbladige boeken, ringboeken, 
alle soorten opbergmappen, briefordners, voor
ordners, perforators, briefweger•, potloodslijp-

machines, hechtmachines, hechttangen, stempelhangers, 
inktstellen, kaartenkasten, brievenbakken, papiermanden, 
pennenbakjes, vouwbenen, vloeileggera, vloeidrukkers, 

Alleen verkrijgbaar bij 
GEMEN 

Schoen• en Sporthandel 
Stationstr. 14, Boxtel, Tel. 296 

Een Zenlra Horloge I HET HORLOGE MET EEN ZEER GOED UURWERK 
Aparte elegante modellen. 
Wij etaleren een mooie collectie. 

Alleenverkoop van ZEHTRA HORLOGES 
voor Boxtel en omgeving. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Krub,traal JO 

: n.m. aan de zaak. : 
• Onze zaak is gesloten van Vrijdag 28 •

: Sept. 1 uur tot Zaterdag 29 Sept 10.30 : 
• uur. Zaterdag n.m. om 6 uur gesloten. •

vloeirollen en nog tientallen andere artikelen 
meer. Verder schrijfmachinelinten, carbon
papier, stencils, schrijfmachine- en cyclostyle- Door een BRIL van VAN LA N G E N ziet U beter! 

•�,...,..,'"""=-"-e-:"-=-=-=-"'�""""='-=-=-=-"':-=-"""='�-=-"':-=""-:-:-'. •••••••••••••••••••••••••••••• papier, enz. enz. Stationstraat 62 

7 
1 

VOOR NIEUWE NAAIMACHIN ES 

VAN KESSEL's NAAlMACHINEHANDEL 
---------MOLENSTRAAT16---------

1 

1 

In 't Anker 

1 
Fijnste Speculaas 75 ct.500gr. 

27-31 5.90 Beschuit, 2 pakken kopen 
3 ontvangen 

32-36 6.90 Repen Chocolade, 2 kopen 

Î':\ 1 3 ontvangen. ) met zware rubberzool Fijnste Haring in glas, p. stuk 9 et.••• en extra lederen 
I 

Grote potten Haring 65 et. per pot------� 
gezondheidszool Let op onze wekelijkse Ook leverbaar met d bb I C . l 

goedkopere Vleeswaren,Redame 
U e e repezoo 

Oudste Kaas aan laagste prijs 

1 20,23 6 90 24,28 7 90 29,31 8, 90 32,35 9 90 1 Nog steeds de goedkope ' ' ' 1 1 ' Gezins,Kluitmargarine 

BOVENDEERT C. de Jong-v. Kempen,
1 �hoenhandel naast Gemeentehuis 1 
-..;.; - --- - -

____,, 

Wat zal het najaar brengen? l Iedere vrouw slaakt deze verzuchting ' bij het nazien harer wintergarderobe. Op onze: 
* 

Modeshow** 
' 

' 

' 

* brengen wij voor U de zo verlangde oplossing dezer vraag. De laatste Parijse snufjes hebben wij kunnen bemachtigen en tonen U deze i

10 OCTOBER a.s. om 8 uur n.m. in de Foyer van de Ark, Prins Bernhardstraat. • 

v. Hornstraat 12

mooi wil schilderen 

WIE 
gemakkelijk wil 

schilderen 

WIE 
zonder strepen wil 

schilderen 

NEEMT 
de nieuwe 

Plastic-RALSTON-Verf 
M. A. C, OLIEMEULEN
(Drog. ,,De Molen") 
Rechterstraat 37, Boxtel 

Rubber Werklaarzen, 
1 e kwaliteit, en 

Rubber Kinderlaarsjes 
in alle maten voorradig 1 

HEIJMANS 
Breukelsestraat 63 Een ware verrassing staat U te wachten. Verzuimt dus niet tijdig Uw plaatsen te bespreken. 1 Schoenen en Lederwaren 

> Wij )
" 

tonen: MANTELS, JAPONNEN, DEUX,PIÈCES, STOF en JERSEY, COCKTAJL,JAPONNEN, REGENMANTELS, HANDSCHOENEN, SJAALS. l 
f, J, d!�!!�!��eNvr:u�

L
;���

!�!TEL

Entreeprijs f 3,- p. p. Thé complet inbegrepen. 
lPersoonlijke uitnodigingen worden niet verzonden. 

�---�-------------.._,._---~----('..,-,~--.._,.._ _ __,,,� 

Zondag 30 Sep tember 

naar het Groot Ruit erf eest �an de . Rijvereniging "St. Martinus"

'Met medewerking van 

het voltallige bereden 

Politie-Peloton 

Aanvang 2 uur

Op het terrein 
""an 

C. v. d. Aker,
Bosscheweg

TABAKSPIJPEN TERMINUS BIG-BEN 
DEBO 

MASTA 

ASPA 

De beste merken. 

BERT v. d. BRAAK 
Baronlestr. 73 - Tel. 450 

Paard evlees is toch nog goedkoper 
Heden 

prima Paardevlees 
Bief . . . . . . f 1.70 
Braadvlees . . . . f 1.60 

J. Buddemeijer
Markt 29, Boxtel 

H o e b e s t a a t ' t, 

.zo'n gewel di ge 

Schortenreclame ! 
Prachtige fantasie- en 

huishoudschorten van 

het overbekende merk 

,,FA V O R I T A" 
De prijzen zijn bijna ongelooflijk. 

Fantasieschorten 3. 95, 3.30, 2. 70

Huishou d schorten 9.25, 7,95, 6.50 

Verpleegsterschorten 6.50, 5. 95

J. M.

Ziet onze etalage. 1 
van Geel-de Koning 

S tatio n s t raa t 22 

Eens. ,xoSeun, Wll,t 6.eq,ecen! Onze Vrijdagse en Zaterdagse 
Reclame-aanbieding 

500 gr. Zult 
500 gr. Gehakt , Profiteert van f 0,60 500 gr. verse Worstf 1,40 f 1,30 500 gr. Poulet f 1,20onze bekende lage vleesprijzen. 
J. v. LIEVENOOGEN
FELLENOORD 2 

goedkoper! 
Altijd geelt het weer een voldoening 
als je iets leuks gemaakt hebt. 
En de mogelijkheden met goede wol 
zijn ontelbaar. 

Dese week als grote attractie: 
Uitstekende kwaliteit wol in fantasiekleuren, 
jaeger, zwart en kousenkleuren 

Entrée Tribune f 1.50 - Staanplaatsen f 0,75 1 1; Viertal, dressuurnummer 

1 

Met Uw pijnlijke ,oeten 
NAAR 't Jo v. Grinsven-v. Summeren 

" 
Is 

Per knot van 100 gram de uitzon
derlijk lage prijs van 1 

■
3 8

weer .. 
2. 8-tal, id., bereden Politie
3. Springen met verhoging
4. ,Stoelendans

' 5. Zadelrlt
6. Jachtrlt achter jagermeester met vrije eindspurt

Medlscb Gedipl. Yoetverzorgster MARKT IS In den Ooievaar 
Ook aan huis te ontbieden tegenover het postkantoor 

Leverancier van alle Ziekenfondsen. 

Opera- en Operette-avonden in München-Gladbach 
Het Stadttheater te München,Gladbach, De Reiscentrale 
H. v. Dijk te Helmond en Eindhoven , en de Intern. Reis"
organisatie Het Hotelplan te Den Haag, organiseren in
het komende winterseizoen onder auspiciën van de:
Intern. Ver. van Muziekvrienden (Bel Canto) tochten
per auto•car naar de bovenvermelde opera,voorstellingen.
Op 13 OCTOBER opvoering van 

,.De Vliegende Hollander" (Wagner) 
Op 20 OCTOBER 

,.Das Land des Lächelns" (Léhar) 
Vertrek per autocar: Uit 's Bosch (Stationsplein) 3,30uur. 
Uit Boxtel (Hotel ,,Villa Catharina" Bosscheweg) 3.50u. 
Kosten f 11,00 (Inbegrepen vervoer, visum, plaatsbe" 

wijzen en garderobe.) 
Vertrek vanuit München,Gladbach 11,30 uur. 
KAARTEN verkrijgbaar bij V.V.V., Markt Den Bosch 
en Hotel Villa Ca1harin •, Bosscheweg Boxtel. 

� oor 'n ex\ra 

(voordelige) 

goede beurt
.•.•·-·,».❖:·:,.:, .. K.··· 

Vóór de winter begint alles nog even een extra 
goede beurt. Maar .... met schoonmaakartikelen 
van De Spar. Die zijn prima-prima en, .. U heeft 
als altijd 10 % voordeel in Sparzegels.

HUISHOUDZEEP p. dubbel stuk .••••• 38 et. 

SCHUURPOEDER royale bus .••••••• 35 et. 

WRIJFWAS insectenwerend .•••••••• . 55 et. 
r/j; 

BLEEKWATER p. literfles . .•••• .••• . 24 et. 

Een tractatie voor de huisvrouw die het 
huis zo'n extra goede beurt geeft! 

VARIA BONBONS 
p. 250 gram 55 et. p. 100 gram 40 et.
Een overheerlijk koek- Een vulling ... mmm.
je. Met 10% voordeel Ook met 10% voordeel

in Sparzegels. in Sparzegels.

Zo spaart U altv··d veel en vlug bij De 8 
Neem d par. 

e Proef en u 
Weet het! 

f 
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!Bcaknt' s Centcum 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

'.20e Zondag na Pinksteren. 
30 September 1951. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 gel. jrgt. voor 
Antonetta Grilis-v. Schijndel; om kwart 
voor 8 gel. jrgt. voor Johannes van 
Liempt; z. a. gel. H. Mis voor Henri 
W eyers; om 9 uur gel. H. Mis �oor 
Wilhelmina v. d. Krabben-van Uden; 
z. a. gel. jrgt. voor Franciscus den Ot
ter; half 11 de Hoogmis gez. mndst.
voor Johanna van Erp.
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de
2e schaal voor de bijzondere noden van
het Episcopaat, welke bizonder in de
milddadigheid der gelovigen wordt aan
bevolen. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef tot
opening van de Octobermaand.
Maandagavond om half 8 Congregatie.
Na de congregatie bijeenkomst van de
propagandisten. Ledenboekje meebren
gen.
Gedurende de gehele week zal het 
iedere avond Lof zijn met rozenhoedje 
en gebed tot St. Jozef vanwege de Oc
tobennaand. 
Woensdagavond om 8 uur Godsdienst
cursus voor 18-jarigen op de Burgakker. 
Vrijdag te Vrijdag van de maand. Om 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. 
Hart, waaronder alg. H. Communie van 
de leden van de Bond van het H. Hart. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 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.
De Eerste H. Communie voor de kinde
ren van 7 jaar zal· zijn op de 3de Zon
dag van October, de 21ste October.
Zaterdag, Zondag en Maandag, 6, 7, en
8 October is er een Missietentoonstelling
voor de Boxtelse Missienaaikring. Za
terdag om half 5 wordt de Tentoonstel
ling geopend.
Volgende week Donderdag 11 October
begint een triduum voor de adspirant
congreganisten die de Zondag daarop
volgende hun opdracht zullen doen.
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Hendrina v. d. Loo-v. Oorschot;
half 8 gel. H. Mis voor Maria Loerak
ker-v. Geel; half 9 gel. H. Mis voor de
levende en over!. leden van de Ha.nd
boogschutterij "Diana"; om 9 uur gel.
H. Mis om Gods zegen te vragen bij de

opening van het nieuwe schoo!iaar van 
de Nederlandse Katholieke Schilders
school "St. Lucas" Hedenavond om 7 
uur Lof met rozenhoedje en gebed tot 

St. Jozef. Hedenavond om half 8 con
gregatie. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor overleden familie Martens-Aarts; 
z.a. gel. H. Mis voor Johannes Jac. v.
Kempen; half 8 gel. mndst. v. Emeren
tia Smits-van Kempen; half 9 gel.
mndst. voor Johanna Maria van Boxtel;
om 10 uur gez. Huwelijksmis. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje
en gebed tot St. Jozef.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Johannes van Rooy-v. d.
Meerendonk te Best overleden; z.a. gel.
mndst. voor Hendrina v. d. Loo-v. Oor
schot; half 8 gel. H. Mis voor de over!.
familie van het kind van Beekmans; half
9 gez. mndst. voor Johanna Maria van
Boxtel. Hedenavond om 7 uur rozen
hoedje en gebed ter ere van St. Jozef.
Hedenavond om 8 uur Godsdienstcursus
voor 18-jarigen.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel.
mndst. voor Antonetta Schuunnans; z.a.
gel. H. Mis voor de over!. familie van
het kind van Doren; half 8 gel. H. Mis
voor Christina Antonia Olieslagers; half
9 gez. mndst. voor Hendricus v. d.
Meerendonk. Hedenavond om 7 uur
rozenhoedje en gebed ter ere van St.
Jozef. Na het Lof gelegenheid om te
biechten tot 8 uur.
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de
maand, kwart voor 7 gel. H. Mis voor
Hendricus v. d. Meerendonk; half 8 gel.
H. Mis ter ere van het Goddelijk Hart
van Jezus, waaronder algemene H. Com
munie voor de leden van de Bond van
het H. Hart; z. a. gel. jrgt. voor Wilhel
mina Schellekens-v. v. Ven; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Dina v. d. Brand
de Bever; half 9 gel. H. Mis voor Ma
ria de Koning-de Groot. Hedenavond
Lof met rozenhoedje ter ere van het
Goddelijk Hart van Jezus.
ZATERDAG: Eerste Zaterdag van de
maand en Priesterzaterdag; kwart voor
7 gel. H. Mis voor Hendrica van Laar
hoven; half 8 gel. H. Mis ter ere van
het Onbevlekt Hart van Maria tot be
kering van de zondaars; z.a. gel. mndst.
voor Wilhelmina van Schijndel-v. Rave
steyn; half 9 gez. mndst. voor Embertus
Crols. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen:
Johannes van Etten uit deze parochie
en Alice Buitenhek, uit de parochie van
het H. Hart; Johannes Maria van Doorn
uit 's Bosch (Orthen) en Johanna Me-

chelina van den Boogaard uit deze pa
rochie, waarvan heden de tste afkondi
ging geschiedt. 
Gerardus Wilhelmus Tiellemans, geb. 
te Oss (O.L.Vr.) en won. te Boxtel (H. 
Hart) en Wijnanda Maria Theresia Bus 
geb. te Bussum (St. Vitus) en won. te 
Boxtel (St. Petrus); Antonius Johannes 
van Lievenoogen uit deze parochie en 
Petronella Maria Memel, geb. te 
's Bosch en won. te Schijndel, waarvan 
heden de 2de afkondiging geschiedt. 
Johannes Schellekens uit deze parochie 
en Maria van Roessel, uit de parochie 
van het H. Hart, waarvan heden de 3de 
afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletseien, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
'.20e Zondag na Pinksteren. 
30 September 1951. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
schaal gaat voor de Bijzondere Noden. 
Vanavond is het om zeven uur Lof met 
rozenhoedje tot behoud van de vrede 
en voor onze parochianen in het buiten
land - daarna kruisweg voor degenen 
die op het zielboek staan. 
Vandaag over drie weken doen de kin
deren hun Eerste H. Communie, n.l. op 
Zondag 21 October, onder de H. Mis 
van 8 uur. Deze kinderen komen oefe
nen in de kerk Woensdag- en Zaterdag
middag om 2 uur. 
Morgen begint de Octobermaand, de 
maand van de Rozenkrans. Elke avond 
is het om half 8 Lof met rozenhoedje. 
Maandag, Woensdag en Vrijdag is het 
met volkszang. Breng steeds uw paro
chiebundel mee. 
De zelatricen van de Broederschap van 
de H. Rozenkrans worden vriendelijk 
verzocht de contributie op te halen. 
In de komende weken zal het kerkegeld 
bij de parochianen worden opgehaald. 
DINSDAG - feestdag van de H.H. 
Engelbewaarders. 
WOENSDAG - feestdag van de H. 
Theresia van Lisieux, na de H.H. Mis
sen is er gelegenheid haar reliquie te 
vereren. 
DONDERDAG - om 3 uur n.m. H. 
Familie voor Moeders en Gehuwde 
Vrouwen. Biecht wordt gehoord des 
morgens onder de H.H. Diensten en 
des avonds van 6 tot 7 uur. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag der maand. 
Des morgens is om kwart voor 7 pl. 
gez. H. Mis voor de leden van de Broe
derschap van het H. Hart. Na de mid
dag is het om half 4 Lof voor de school
kinderen. Des avonds om half 8 Lof 
met oefening van eerherstel. 
ZATERDAG - Priester-Zaterdag. Na 
de H.H. Missen wordt het gebed voor 
de priesters gebeden. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor het 

geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chianen; 8 uur 1. d. voor overleden 
moeder; kwart over 9 1. d. voor over
ledene; half 11 Hoogmis tot bijzondere 
intentie. 
In de wijk-kapel de Burcht: kwart over 
7 I. d. voor overleden moeder; half 9 I. 
d. tot bijzondere intentie. kwart voor 10
1. d. tot bijzondere intentie.
MAANDAG: 7 uur 1. d. tot bijzondere
intentie; kwart voor 8 1. d. voor War
ner Jan Heintjes; zijaltaar 1. d. voor Pe
tronella v. Oers; half 9 I. d. voor over!.
ouders Paijmans-v. Eijndhoven.
DINSDAG: 7 uur I. cl. voor overleden
Moeder (C); kwart voor 8 1. m. voor
Johan Hermes Schiiller; zijaltaar 1. d.
voor Adrianus v. Roosmalen; half 9 gef.
1. cl. voor de levende leden van de
Broederschap St. Willibrord.
WOENSDAG: 7 uur I. d. voor Adria
nus v. Rooij en Wilhelmina v. d. Steen
v. w. de kinderen; kwart voor 8 1. d.
voor Willem Verstijnen Donkers te Haa
ren overleden; zijaltaar 1. d. voor Jo
hannes v. d. Aa v. w. zijn dochter; half
9 1. d. voor Nelly v. d. Steen.
DONDERDAG: 7 uur I. d. voor over
leden ouders; kwart voor 8 1. m. voor
Lambertus Cuijten v. Eert; half 9 I. d.
voor Adriana v. d. Berg-Jonkers; half 10
gez. Huwelijksmis; half 11 gez. Huwe
lijksmis.
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. dienst
voor de leden van de Broederschap van
het H. Hart; kwart voor 8 1. j. voor
Adrianus Antonius v. d. Sande; zijaltaar
1. d. voor Lies de Kort-v. d. Elst; half 9
1. j. voor Antonius de Rooij.
ZATERDAG: 7 uur pl. gez. jrgt. voor
Thomas v. Alphen en Johanna Schellen
z.e.; kwart voor 8 1. d. voor Johannes
Bekkers en Gijsberdina de dochter; zij
altaar I. j. voor Johannes Cornelis Nou
wens; half 9 I. m. voor Theodora Bek
kers Heesemans.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

'.20e Zondag na Pinksteren. 
30 September 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Catharina Fick. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. d. Langenberg.
DINSDAG: half 8 jrgt. v. Marinus v. d.
Langen berg.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia
v. Helvoirt.
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor
Elisabeth Verhagen.
VRIJDAG: eerste Vrijdag half 8 H. Mis
voor de leden van de Broederschap
van het H. Hart.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Eli
sibeth Verhagen vanwege een goede
kennis.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag tot Zaterdag H. Mis voor 
Elisabeth Verhagen vanwege de kinde
ren. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

'.20e Zondag na Pinksteren. 
30 September 1951. 

Om 7 uur H. Mis voor Maria Maas v. 
cl. Langenberg; om half 9 H. Mis voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn van
de parochie. En om 10 uur de hoogmis
voor Adrianus Dankers.
De eerste schaal is voor de eigen kerk
en de tweede voor de Bijzondere
Noden.
Na de hoogmis repetitie voor de zange
ressen in de school.
Om half 3 Lof met rozenhoedje en het
gebed "Tot U, H. Jozef"; na het Lof
wordt gezongen lied Nr. 63.
Morgen, 1 October, begint de Rozen
kransmaand: wij mogen onze parochia
nen nog eens extra aansporen toch zeker
deze maand dagelijks thuis gezamenlijk
het rozenhoedje te bidden.
Vervolgens willen wij U ook aansporen
tot deelname aan de Nationale Noveen
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fa
tima: wij beginnen deze noveen a.s.
Dinsdag, de feestdag van de H. The
resia, de patrones van onze parochie,
en eindigen haar op Vrijdag 12 October
de jaarlijkse Aanbiddingsdag van onze
oarochie. Het gèedsfom1ulier van deze
no,·r�n wordt U aan huis bezorgd. En
gedurende deze 9 dagen zullen hier des
morgens 2 H. Missen worden gelezen.

De H. Missen gedurende de week: 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige. 
DINSDAG: om kwart voor 8 het mndst. 
voor Johanna Renders-van de Moosdijk. 
WOENSDAG 3 Oct.: Feestdag van de 
H. Theresia van het Kindje Jezus, 1 e
dag van de noveen: om kwart voor 8 H.
Mis voor Harry van Dijk; om half 10
gez. huwelijksmis voor Johannes Ant.
van den Bongaerdt en Johanna Mart.
Jos. van Dijk.
DONDERDAG: 2e dag van de noveen:
om 7 uur H. Mis voor Johannes Maas
vanwege de Boerenleenbank en om
kwart voor 8 voor de leden van de
godvruchtige vereniging ter ere van de
Theresia.
VRIJDAG: te Vrijdag van de maand,
3e dag van de noveen: om 7 uur H.
Mis voor de leden van de godvr. ver.
ter ere van de H. Theresia; en om
half 8 de plechtige gez. H. Mis ter ere
van het H. Hart, waarna uitstelling en
zegen met het Allerheiligste. Des avonds
om half 8 Lof met oefening van eer
herstel; waarna lied No. 40.
ZATERDAG: 4e dag van de noveen,
om 7 uur H. Mis voor de leden van de
godvr. ver. ter ere van de H. Theresia;
om kwart voor 8 het mndst. voor Gode
fridus Verhagen.
A.s. ZONDAG 7 Oct.: plechtige Hoog
mis ter ere van de H. Theresia en des
middags om half 3 Lof met processie,
bij goed weer buiten.
Gelegenheid tot biechten: dagelijks
vóór de H. Missen, en Zaterdagmiddag



van 6 tot 7 uur. - Klas A komt Don
d.erdagmorgen om half 9 te biechten .. 
Katechismuslessen deze week op school: 
Klas A: les 5. 
Klas B: Les 4. 
Klas C: de vragen 40, 41, 42, 46 en 47. 
De Zelatricen van het Apostolaat des 
Gebeds worden verzocht vandaag na de 
H. Missen de maandbriefjes te komen 
halen in de sacristie. 
En de zelatricen van de Voortplanting 
des Geloofs en van de Retraitepenning 
worden verzocht de contributie van het 
2e halfjaar op te halen en deze af te 
dragen vóór 1 November: de Voort· 
planting bij de hoofdzelatrice en de Re
traitepenning op de pastorie. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

'.l0e Zondag na Pinksteren. 
30 September 1951. 

ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Hu
bertus v. Aarle; 8 uur 1. m. tot welzijn 
der parochie; 10 uur z. j. voor Wilhel
mus v. Esch; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Francina 
Mart. Bekkers; half 8 1. m. voor Hub. 
v. Aarle als over!. lid Retraitepenning; 
8 uur 1. i- voor Leon. Welvaarts. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Michiel 
Schoenmakers; half 8 1. j. voor Jan Vor
stenbosch en Wilhelmina de hsvr.; 8 uur 
1. i- voor Com. Smulders. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Johan
na Schoenmakers; half 8 1. 7e voor Jos. 
v. d. Velden; 8 uur 1. j. voor Petronella 
Com. Smulders. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Maria 
Avendonks; half 8 1. j. voor Lamb. 
Smulders; 8 uur 1. j. voor Lamberdina 
Mart. v. d. Ven. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand 
daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen, d.i. na de middag van
2-3 en van 6-7 uur; half 7 1. j. voor 
Willem VenJTians en Hendrica de hsvr.; 
7 uur 1. j. voor Wilh. v. d. Hurk; half 8 
z. mndst. voor de over!. familie v. 
Boeckel v. Rumpt; deze H. Mis met uit
stelling enz. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Wilhel
mina Arnoldus Vermeer; half 8 1. i- voor 
Jo Venmans; 8 uur 1. j. voor Allegonda 
Wilh. v. d. Hurk. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Jan Aven
donks; 8 uur 1. m. voor Jacobus Vul
lings te Boxtel overleden; 10 uur de 
plechtige hoogmis tot welzijn der par.; 
na de middag 3 uur plechtig Lof met 
processie wegens de feestdag van 0. L.
Vrouw van de Rozenkrans. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Jos. v. d. 
Velden als over!. lid St. Willibrord. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Hub. v. Aarle 
v. w. de Kruisvaarders van St. Jan. 
Woensdag 7 uur 1. m. voor Amolda 
Frans Kreyveld als over!. lid 0. L. Vr. 
v. d. H. Eik. Donderdag 7 uur 1. m. voor 
Maria Adr. v. Dijk vanwege de kin-

deren. Vrijdag 7 uur gelezen Mis voor 
Johanna Adr. de Rooy v. w. de Levens
verz. Zaterdag 7 uur 1. m. voor Jan v. 
d. Heijden v. w. de Kinderen. Zondag 
7 uur 1. m. voor Jan Sanders v. w. de 
kinderen. 
Gedurende de maand October, toege
wijd aan de verering van 0. L. Vrouw 
van de Rozenkrans, iedere dag Lof met 
Rozenhoedje, de Litanie van 0. L.
Vrouw en het gebed tot St. Joseph; 
op werkdagen 's avonds om half 7. 
30e Arnolda Frans Kreyveld te St. 
Oedenrode overleden. 
7e Jos. v. d. Velden te Liempde over!. 
Gedoopt: Petrus Theod. Maria zoon 
van Adr. de Rooy-Leyten; Henrica 
Lamberta Maria Com. dochter van
Lambertus v. Dinther-v. d. Velden. 
Deze week zullen de leden van het Co
mité van de R. K. Universiteit de toe
gedachte bijdrage aan huis komen 
afhalen. 

Missiebus: 
Bij uitvaart van Arnolda Frans Krey
veld f 6,-. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

'.lOe Zondag na Pinksteren. 
30 September 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en to uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Morgen begint de Octobermaand, toe
gewijd aan 0. L. Vrouw van de Rozen
krans. Gedurende de Octobermaand 
iedere avond om half 8 Lof met Rozen
hoedje en gebed tot de H. Joseph. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van 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. 
In de loop van deze week zullen de 
heren van het Universiteitscomité hun 
jaarlijkse huis-aan-huis collecte houden 
ten bate van de R.K. Universiteit. We 
verzoeken de parochianen de gevraagde 
bijdrage van 25 et. per ziel wél te wil
len voldoen. We durven hen, die daar
toe in staat zijn, iets meer te vragen, 
om zo aan te vullen, wat bij minder 
draagkrachtigen te kort zou schieten. 
Zondag a.s. Rozenkrans-Zondag, zullen 
de kleintjes onder de H. Mis van half 9 
hun eerste H. Communie doen. Voor 
de groten zal alleen voor en na deze 
H. Mis de H. Communie worden uitge
reikt. Na de middag om 3 uur Pl. Lof 
waaronder het scapulier aan de kleintjes 
zal worden opgelegd en een korte toe
spraak gehouden wordt. 

Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
,,Onze arme kerken". 
ZONDAG: 7 uur H. Mi-s voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor ·Mej. Maria Emerentia Banens; to 
uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur Jrgt. voor Frans van 
Gemert; 8 uur mndst. voor Catharina 
Vorstenbosch-v. Kuringen. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Gerar
dus Josephus van Oers; 8 uur H. Mis 
voor Gerardus van den Akker. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Wil
helmina Konings-v. d. Laar; 8 uur jrgt. 
voor Michiel Konings. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Chris
tina van Vessem; 8 uur H. Mis uit dank
baarheid (S). 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor 
Mej. Dymphina Sprengers; 8 uur jrgt. 
voor Petrus Konings. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Elisabeth 
Konings- v. Hooff; 8 uur H. Mis voor 
Antonia Wilhelmina van ,Rulo. 

· Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.

Zondag 20 September. Twintigste Zon
dag na Pinksteren. Deze middag om 3 
uur Lof met Rozenhoedje. 
Deze gehele week om kwart voor 8 Lof 
met Rozenhoedje. 
Vrijdag: lste Vrijdag van de maand. De 
gehele dag uitstelling van het Heilig 
Sacrament. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als 
maandstond voor. Johannes Eduardus 
Schaffer. 
MAANDAG: om 7 uur voor Lamberta 
Smits-v. Kempen, te Boxtel overleden. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk; om half 8 voor 
Dokter Theodorus Strengers. 
WOENSDAG: om half 8 ter ere van de 
H. Theresia voor een bijzondere in
tentie. 

Avonturen van BIM 

HET VERDIENDE LOON. 

Op zekere middag hebben Bim en Bam 
en erg ontdeugende bui: Ze gooien met 
steentjes naar de vogels. De oude arend 
ziet het en maakt er zich erg boos over. 
Hij zal de rekels eens mores leren. Als 
Bim en Bam de grote vogel op hen af 

zien komen, proberen ze nog wel weg 
te lopen, maar natuurlijk is de arend 
veel vlugger. Hij pakt de twee deugnie
ten met zijn sterke klauwen beet en 
vliegt hoog de lucht in. Bim en Bam 
schreeuwen het uit van de angst, doch 
de arend zegt: ,,ik zal jullie leren 
steentjes te gooien naar kleine vogels!" 

DONDERDAG: om 7 uur voor een 
overleden tante. 
VRIJDAG: om 7 uur voor Adrianus 
van der Sande; om half 8 voor me
vrouw Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

Dertienmaal in het kwartaal 
wordt Brabants Centrum bij de 
abonné's in de bus gestopt, en gaat 
de besteller snel verder om in de 
korst mogelijke tijd alle abonné's de 
krant te bezorgen. 

Eenmaal in het kwartaal 
klopt dezelfde besteller bij de abon
né's aan om het abonnementsgeld te 
incasseren. 
Dat zal hij nu in de eerstvo4lende 

• weken doen voor het vierde kwar
taal 1951. 
De administratie dankt bij deze de 
abonné's al bij voorbaat voor de 
betaling der kwitanties. 

en BAM 

Meteen als hij dat gezegd heeft, laat 
hij hen vallen, juist boven een veld met 
cactusplanten, die bijzonder scherpe 
stekels hebben. Het is een harde les 
voor Bim en Bam, maar ze zullen deze 
nooit meer vergeten. Het zal beslist de 
laatste keer zijn geweest, dat ze met 
steentjes naar vogels hebben gegooid. 



17 

7e JAARGANG No. 358 5 OCTOBER 1951 

, 

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 advertenüën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

1. Pater Jac. v. d. Eerden, Lububu. Tanganyika-Terr.; 2. Pater J. v. d. Laar, Baram-Serawak, Brits Borneo; 3. Pater Fr. Witteveen,
Mugalike, Brits Oost-Afrika; 4. Zuster M. Clemens Hofbauer, van de Witte Zusters van 0. L. Vr. van Afrika, (Maria v. Laar
hoven). Mugera-Kitega. Belgische Congo; 5. Pater Gerard v.d. Laar Wzn., Mukumi, Kenya Colony, Brits Oost Afrika; 6. Pater
A. Raaymakers, Ulumi-Abereorn, Noord-Rhodesia; 7. Pater A. Welling. Kao Konao, Mimika, Nieuw-Guinea; 8. Broeder Sera
phicus (J. v. d. Heuvel). Pontianak, Borneo; 9. Pater B. v. Roosmalen, Sambiu-Okawango-Utokota, Zuid-West-Afrika; 10. Broe
der Leo v. Rooy. Muitoki-Reni lshiadi Kasai, Belgisch Congo; ll. Zuster Theodoretha (v. Dongen), Simba-Basoko, Belgisch Con
go; 12. Zuster M. Mathias (Anna Maria v. Laarhoven) Cilubula-Kasama, Noord-Rhodesia; 13. Pater W. Meulendijk, Atambua
Besikama, Timor-Indonesië; 14. Zuster Pierre d'Alexandrië van de Witte Missie Zusters, Boekoba, Tanganyika; 15. Zr. M.
Adriëto (v. d. Laak) Djalan Sam Ratulangi, Manado, Celebes; 16. Pater Jan v.d. Laar, Budini-Kalizo, Uganda, Brits Oost Afrika;
17. Pater Harrie v. d. Eerden, Tabora, Tanganyika; 18. Pater H. v. d. Boogaard. Maracas, Trinidad, Brits West-Indië.

Herauten van de Blijde Boodschap 
Christus heeft de mensheid nooit 
grotere eer bewezen dan door 
haar Zijn werk te laten voort
zetten. 
God de Zoon daalde neer van de 
hemel met een tweeledig doel -
Zijn Vaders eer en de redding 
van de zielen. 
Er zijn prachtige beroepen, die 
de mensen volop gelegenheid bie
den om goed werk te doen. 
Een dokter die met vaardige hand 
de zieken verzorgt. Hij bewijst 
de mensen een weldaad, waar
voor ze nooit dankbaar genoeg 
kunnen zijn. 
De advocaat die strijdt voor 
rechtvaardigheid en de zwakken 
en verdrukten verdedigt. Een 
pracht werk! 
Wij zijn al gauw vol waardering 
voor de soldaat die de vijand op 
'n afstand houdt met gevaar voor 
z'n eigen leven. 
Onze kranten staan vol waarde
ring voor de dappere Koreasol
daat, die zijn leven waagt om de 
stroom van het communisme 
tegen te houden. 
Doch de frontsoldaat, die zijn 
jong leven opoffert voor Chris
tus, om waarheid en liefde te 
brengen aan heidenen, vindt vaak 
weinig waardering. 
Begin April 1947 waren bij het 
afscheid van jonge missionarissen 
die naar de Congo zouden ver
trekken, de ouders op het Zui
derstation te Brussel saamgeko
men om daar afscheid te nemen 
van hun kinderen. 
Onder hen was een vrouw, waar-

van de man was gefusilleerd on
der de oorlog, een jongen gestor
ven in het concentratiekamp der 
Duitsers, een meisje. als Zuster, 
door de ,.Jappen" van kant ge
maakt. Toen de trein vertrok ... 
een laatste zegen en die heldhaf
tige moeder, een eenvoudige 
vrouw, drukte haar jongen voor 
het laatst op het hart om geheel 
zijn plicht te doen in de missie, 
die hem zou worden toever
trouwd. 
Missionarissen zijn werkelijk 
frontsoldaten, vrijwilligers met 
de volle inzet van geheel hun 
leven. 
Zo doen deze mannen en vrou
wen uit ons midden, die Chris
tus' roeping aanvaarden, een 
heerlijke daad van overgave, 
even volledig als die van de 
Apostelen, toen ze alles verlieten 
om Christus te volgen. Zij heb
ben zich met ziel en lichaam ver
bonden aan de dienst van Chris
tus in het verlossingswerk van 
de zielen. 
Beziet de foto's van deze herau
ten van Christus. Zij gaan in 
onze plaats, om vreugde, blijd
schap en liefde te brengen aan de 
heidenen. 
Wij mogen hen niet vergeten! 
Wij vormen een thuisfront voor 
onze Boxtelse Missionarissen. 
Wij gaan meer aan hen denken. 
Hun foto's worden in onze pa
rochiekerken geplaatst om ons 
aan hen te doen denken. 
Wij gaan meer voor hen bidden 
en offeren. 

Missievrienden attentie ••• �ot 1 uur v.m. en van 3 tot 11 uur
s avonds; Maandag van 3 tot 11 

6, 7 en 8 October a.s. uur 's avonds. Entrée 10 cent. 
Zaterdag, Zondag en Maandag, Zaterdagmiddag om 3 uur Bal-

TENTOONSTELLING lonoptocht door Boxtels straten. 
VAN PARAMENTEN Om 2 uur worden de kinderen in 

vervaardigd door de Boxtelse de Ark en het Jeugdhuis ver
Missienaaikring IN DE ARK. wacht voor de uitreiking van bal
Zaterdag 6 October om half 5 lonnetjes. 
wordt de Tentoonstelling ge- Om 3 uur trekken deze kleine 
opend door de Hoogeerw. Heer missievrienden door Boxtel. be
Deken Ign. Broekman. geleid door de prachtige groep 
Zondag en Maandag wordt de van dieptrommen der Kajotters. 
Tentoonstelling opgeluisterd door Zondagmorgen zal aan de Box
het Jeugd-Orkest van de Volks:. telse parochiekerken een missie
muziekschool. Dit schoon orkest speldje verkocht worden. 
voert uit de Kindersymphonie Bezoekt allen de wapenschouw 
van Josef Haydn, Deel I en III. van het Missie Thuisfront. 
De Sonatine van W. A. Mozart, Diverse attracties, o.a.: Rad van 
Deel I en IV. Avontuur, Sjoelbak, Vogelpik, 
De wapenschouw van het Missie- Kaartleggen, Grabbelton, Door
thuisfront is geopend : Zaterdag lopende Filmvoorstelling, Lun
half 5 tot 11 uur; Zondag van 11 chroom, enz. enz. 

Ter verklaring 
Een vraag omtrent de betekenis van de 
illustratie, waarom heen de portretten 
van onze Boxtelse Missionarissen staan 
gegroepeerd, gaf ons aanleiding tot een 
korte beschrijving, ter lering van hen 
die ze, evenals de vraagsteller, niet be
grijpen. 
Ontleden we eerst even de betekenis van 
de titel "Herauten van het Evangelie", 
een titulatuur voor de missionarissen 
door Paus Pius XII toegekend in zijn 
onlangs gegeven Encycliek Prae conis 
Evangelii. 
Een heraut is 'n figuur, die voorafgaat 
aan hoge personages, met de bedoeling 
hun komst aan te kondigen, en Evange
lie betekent "blijde boodschap". 
Missionarissen nu, die naar verre lan
den worden uitgezonden om daar het 
geloof in Christus te verkondigen, wor
den hier nu betiteld als "Herauten van 
het Evangelie", dus verkondigers van de 
blijde boodschap. 

Zij hebben in de missielanden een zware 
taak. Zij arbeiden daar in de wijngaard. 
Dit is een beeldspraak, afkomstig uit h�t 
bijbels tijdperk. 
De Oosterse v9lken was het heel bijzon
der eigen zich te uiten in beeldspraak, 
vergelijkingen. 
Christus bediende er zich bijna uitslui
tend van, zoals uit de Evangeliën blijkt. 
Hij verkondiede zijn leer in gelijkenis
sen en gaf daarbij tastbare uitbeeldin
gen, zodat hij door het Joodse volk niet 
kon worden misverstaan. 
In het Evangelie van Mattheus van Zon
dag Septuagesima o.a., stelt Hij Zijn toe
hoorders een wijngaard voor de geest 
en verhaalt dan hoe de eigenaar 's mor
gens uitging om arbeiders te vinden om 
de druivenoogst binnen te halen. 
Zo is de wijngaard in de christelijke 
kunst 'n symbolische voorstelling gewor
den van het werkterrein voor de Kerk 
van Christus, evenals "de arbeiders", 
die er in werkzaam zijn, waartoe zich 
eigenlijk ieder katholiek moet rekenen, 
doch zoals de afbeelding hier is gericht, 

heeft ze de bedoeling met de mannelijke 
en vrouwelijke figuur aan te wijzen de 
missionarissen, priesters, broeders en 
zusters, die hun leven wijden aan de be
kering der heidenen, en aan de zielzorg 
voor de bekeerlingen, waarbij de missio
narissen zich bovendien ten volle geven 
aan de opvoeding en verpleging bi_j 
ziekte. 

De missionarissen oogsten en bewerken 
de druiven, die gerijpt zijn "in de wijn
gaard des Heren". 

Onder de druivenwingerd zien we om 
het kruis, teken van de Verlossing door 
Christus, de vier. symbolis_che figuren, 
waarmede de vier Evangelisten nader 
worden aangeduid. 

Deze fi!{.uren, door de christelijke kunst 
overgenomen uit de visioenen van de 
profeet Ezechiël en van de H. Joannes, 
zijn op de Evangelisten toegepast naar 
hetgeen zij in de aanhef van hun Evan
gelie beschrijven 

De Evaiu::elist Mattheus begint zijn 
Evangelie met de beschrijving van de 
geslachtslijst van Jezus, waaruit als 
symbolische voorstelling toepassing heeft 
gekregen het gelaat van een mens. 

In het Evangelie van St. Marcus wordt 
met betrekking tot Joannes de Doper 
geschreven van "de stem van een roe
pende in de woestijn" met welke termi
nologie de kr;icht wordt aal)_geduid van 
de boodschap "Bereidt de weg des He
ren, maakt recht Zii!.l paden". De kop 
van de koning der woestijn, de leeuw, 
vindt op de Evangelist St. Marcus sym
bolische weergave. 

De geschiedenis van de Hogepriester 
Zacharias, waam1ede het E':_angelie van 
St. Lucas aanvangt, is de aanleiding ge
wordenom de runderkop als symbool op 
de Evangelist toe te passen. De Hoge
priester was de offeraar, die namens het 
volk de slachtoffers, voornamelijk run
deren, opdroeg. 

Op de Evangelist Joannes, die in zijn 
Evangelie bijzonder c!_e nadruk legt op 
Jezus' Godl_ieid, is de arend het symbo
lisch beeld, met welke afbeelding be
doeld wordt weer te geven een afspie
geling v_an het Woord Gods, dat uit de 
hemel tot de mensen kwam. 
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Socialisme fout in- zijn beginselen 
In ons vorig artikel - n.l. over het wan
begrip van het partijbestuur van de 
P. v. d. A. omtrent de rechtse richting
en bedoelingen onder_de katholieken -
waarschuwden wij t�en _ongemerkte
socialistische invloed op ons denken en
spreken,
We wilden nu enigszins dieper ingaan
op het socialisme, omdat dit sterk leeft
onder ons Nederlandse volk en een ster
ke invloed uitoefent op de gang van
zaken in ons land door het grote aandeel
van de Partij van de Arbeid in 's lands
regering.
De P. v. d. A. verklaarde in het mani
fest, waarover wi.i de vorige week spra
ken, dat die partij blijft streven naar de
verwezenlijking in Nederland van een
socialistische maatschappij. Dit is geen
nieuws voor ons, maar dat het nog eens
nadrukkelijk door hen voorop wordt ge
steld, moet ons een waarschuwing zijn,
Een socialistisch land is een ontchriste
lijkt land.,_ _een land m.a.w. dat in zün ge
heel niet meer beantwoordt aan de zin en
het doel van ons bestaan, en is dus fout.
Het socialisme is namelijk fout in zijn
beginselen en in zijn hedendaagse uit
voering. Over het eerste wilden wij het
deze week eens hebben.
Het socialisme gaat uit van een volko
men stoffelijke opvatting van alles wat
bestaat; bovennatuurlijke dingen nemen
zij niet aan. Als dit stelsel het heeft over
"geestelijke" dingen, bedoelt het niets
meer dan wat behoort tot de orde van
verstand en gemoed, niets hogers.
Hun onvatting van het leven, van het
bestaan van de mensen, omvat dan ook
niets meer dan het stoffelijke leven. In
heel het wereldgebeuren ziet het socialis
me niets meer dan de stoffelijke ontwik
kelingsgal)g._ het voortdurend proces van
voortbrengst en verbruik vo_Igens telkens
andere systemen, die elkaar opvolgen,
geleidelijk aan of door plotselinge revo
lutie. Ieder· systeem dat in werking is,
roept weerstand op bij bepaaJde groepen
of bij allen: dit brengt strijd mee die op
een bepaald ogenblik in de geschiedenis
tijdelijk tot rust komt doordat men een
middenw� vindt. Maar dit gevonden
evenwicht roept na een tijdje weer een
weerstand op waarna er weer verande
ring in systeem kan komen. Zo hebben
we dan vroeger een ruilsystee_m gehad.
Na invoering van het geld kwam een
handelssysteem waarbij het ambachts
leven opkwam; hierop volgde de indu
-strialisering va1_1 de productie en in de
industrieën voltrekt zich thans een
steeds verder gaande mechanisering.
Tot op zekere hoogte is dit een juiste
weergav_e van de feiten. M_aar hun fout
:is, dat zij in de geschiedenis van het
mensdom geen bestuur van God aanne
men doorspekt dan met de menselijke
fouten welke Hii toelaat; maar enkel
een blind lot, niets meer dan het begin
sel van stelling - tegenstelling en tijde
lijk evenwicht.
Deze eerste foutieve grondstelling brengt
het socialisme tot een tweede even ern
stige en • door genoemde grondstelling

·,voor dt Landbouwers
ENKELE WENKEN. 

Aan DKB-bedrijven wordt thans subsi
die verstrekt voor het aanschaffen van 
opzetstukken voor groenvoeder-silo's. 
Per stuks rundvee, ouder dan 2 jaren, 
moet tenminste 2 m3 silo-ruimte op het 
bedrijf aanwezig zijn. De premie be
draagt 40 % van de aankoopkosten, tot 
een maximum van f 80,- per bedrijf. 

-o-

Landbouwers opgelet: Alleen de grond
monsters, die gestoken worden door de 
assistent van de RLVD en opgestuurd 
worden naar Geldrop, komen voor sub- • 
sidiëring in aanmerking. 

-o-
Denk er aan, nu ïs het de beste tijd om 
een bekalking toe te passen op het 
bouwland. Wanneer U het grondmon- • 
ster-analyserapport niet voldoende dui
delijk vindt, laat het U dan even uitleg
gen. Het heeft U geld gekost, dus be
hoort U er ook zoveel mogelijk van te 
profiteren. 

-o-

Het W esterwols zaaigras, als stoppelge
was uitgezaaid, belooft een flinke op
brengst te zullen geven. Aangezien dit 
nog een zeer eiwitrijk gewas is, is het 
niet geschikt om zonder toevoeging in
gekuild te wonlen. Knolgroen is geen 
goed conserveringsmiddel, omdat dit 
p10menteel nog te eiwitrijk is om zon
der toevoeging ingekuild te worden. 
Gebruik b.v. 15 % fijngesneden suiker
bieten of 20 à 25 % voederbieten. Voor 
'n halve ha gras hebt U pl.m. 2000 kg 
voederbieten nodig. U behoeft daarbij 
niet te denken, dat U deze bieten 
straks minder hebt, want deze worden 
op een andere manier bewaard, terwijl 
de kuil met bijna· 100 % zekerheid zal 
.slagen. U kunt ook AIV zuur gebrui
ken. Voor 'n halve ha gras hebt U pl.m. 
één fles zuur nodig. Melasse is ook wel 
een zeer goed conserveringsmiddel, 
maar nogal duur. 
Zij, die graag zouden willen weten of 
hun kuil al dan niet aan de eisen vol
doet en wat voor voedingswaarde deze 
bezit, kunnen te allen tijde 'n monster 
laten opsturen naar Geldrop; evenzo 
met hooi. 

-o-

De maïs-oogst is thans in volle gang. 
Men plukke echter niet voor de maïs 
goed rijp is. Deze is pas goed rijp als 
er geen korrels meer bij zijn, die men 
met de • duimnagel kan indrukken. Zij 
die nog een maïsdroogschuur willen bou
wen, kunnen hiervoor gratis 'n tekening 
krijgen. 

-o-
Vergeet tenslotte niet Uw zaairogge te
ontsmetten tegen kiemschimmels. Hier
door wordt de opkomst zekerder en men 
heeft minder last van plantenziekten. 

v. HAPEREN.

ook onvermijdelijke fout: dat n.l. alle 
hogere dingen in het menselijke leven, 
zoals godsdienst, wetenschap, rechtswe
zen en kunst niets anders zouden zijn 
dan begeleidende verschijnselen van het 
heersende productiesysteem, 
Hier zit een heel klein gedeelte waar
heid in, n.l. dat al deze dingen vap ho
gere orde sterk onder invloed staan van 
de stoffelijke gang van zaken in de we
reld. Godsdienst namelijk verdwijnt naar
mate de stof gaat overheersen, de we
tenschap groet met de technie_k mee, het 
recht krijgt nieuwe toepassin_g�n als het 
leven ingewikkelder wordt en de kunst 
geeft uiting aan de v_�randerende ideeën 
van de mensen: dat is inderdaad alle
maal zo. 
Maar het socialisme beweert dat al deze 
dingen niets anders zijn dan verschijnse
len die voortvloeien uit het, op het ogen
blik toevallig heersende productiestelsel. 
En deze fout is ernstiger dan men op het 
eerste gezicht zou zeggen. Met deze 
fout immers nemen zij aan, dat een an
dere tijd ook heel andere goq_sdienstige 
en heel andere rechtsbeginselen kan mee
brengen die volkomen verschillen van 
de vroegere beginselen; dit zou dan ook 
kunnen voeren tot een heel andere 
zedelijke orde, een heel andere opvaf: 
ting dus over wat geoorloofd is of niet, 
wat mag of ni�t mag, recht of onrecht is. 
Het is van hun standpunt uit wel logisch 
doorgedacht: als er geen hoger, godde
lijk bestuur bestaat. Dat wetten en rech- . 
ten heeft vastgelegd voor de mensen en 
volken, dan zouden ze ook inderdaad 
geen vaste rechten en wetten zijn. 
Het is voor iedereen duidelijk dat hier
mee alle vastheid en zekerheid verd"\yijnt, 
alle menselijke waarden worgen vernie
tigd en alle menselijke rechten, zowel de 
persoonlijke als de algemene,. in de lucht 
komen te hangen. 
Dit stelsel legt de toevallige machtheb
bers, en in een democratische staat de 
toevallig overheersende partiL alle macht 
in handen, ook de macht om het helf 
rechtsstelsel onderste boven te keren en 
naar willekeur te veranderen. En het is 
juist deze willekeur die volkomen fout 
is. De meerderheid heeft in een demo
cratie recht van beslissing en verande
ring, maar deze meerderheid heeft zich 
te houden aan de van eeuwigheid door 
de Schepper vóor Zijn schepping vastge
stelde regels en wetten, neergelegd in de 
natuur der dingen of in de door Hem. 
afgekondigde besluiten. 
De bestuurders van dit ogenblik hebben 
volgens hun geweten.., alles wat zij vast
stellen in overeenstemming t.e brengen 
en te houden met deze eeuwige regels 
en wetten. Daarom is het enige houvast 
voor een betere maatschappij ook niets 
anders, dan de christelijke levensbe
schouwing levend in ons katholieke volk 
en behoed en bewaard in ons Katholiek 
Geloof. Alle daarvan afwijkende levens
beschouwinggen voeren tot afwijkende 
orden e11 het is aan ons, katholieken, om 
ons volk daarvo<:>r: te behoeden. 

T. 

Plaatselijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 

De Raad van de Gemeente Boxtel zal 
hedenavond, Vrijdag 5 October, om 7 
uur in openbare vergadering bijeenko
men. O.m. zullen behandeld worden een 
voorstel tot verplichting van aangifte 
der eventueel voorkomende waterpok
gevallen; een voorstel betreffende de • 
rooiJijnvoorschriften in de Rechterstraat; 
een voorstel tot herbenoeming van de 
Commissie van Advies inzake de Huis
vestiging, alhier; een voorstel tot a. ver
hoging va·n het gas- en watertarief; b. 
verhoging_ huur voor gas- en waardeme_
ters; C. intrekking van het vastrechtta
rief voor water met ingang van 1 Janu
ari 1952; tenslotte een voorstel tot wij
ziging van de gez}nsreductie voor gas. 

R.K. GEZINSZORG. 

Alle aanvragen om gezinszorg kunnen 
vanaf heden - persoonlijk of schrifte
lijk - worden ingediend op onderstaan-
de adressen: 

Mej. Krekelberg, Maatschappelijk 
werkster van de H. Hart-parochie, 
Baroniestraat 39. 

Mej. v. d. Ven, Maatschappelijk Werk
ster van de St. Petrus Parochie, 
Rechterstraat 12. 

Bureau van het Sociaal-Charitatief 
Centrum, Burgakker 5.

R.K. BOERENBOND, af. Boxtel. 
Blijkens een in dit blad voorkomende 
advertentie houdt bovengenoemde ver
eniging op Maandag 8 ·october, te half 
.acht 's avonds een ledenverg_adering in 
de zaal van H. van Rooii, Baroniestraat. 
Op deze- vergadering spree_lrt de nieuw
benoemde Geestelijke Adviseur _van de 
Boerenbond, Kapelaan Verhagen, over 
het onderwerp "De Boerenbond als Ge
zinsorganisatie" In de behandeling van 
dit onderwerp door dezt'! spreker, zal de 
grote betekenis, die de Boerenbond voor 
onze boerengezinnen heeft, nog eens 
duidelijk naar voren komen. Ook zal de 
Bègroting van de N.C.B. 1952, met de 
daaraan verbonden contributieregeling 
over dat jaar behandeld worden. Tevens 
kunnen uit deze vergadering, voorstellen 
naar voren komen, welke dan via het 
Kringbestuur ingediend kunnen worden, 
vÓor de Algemene Vergadering van de 
N.C.B. op 13 December a.s. te Tilburg
te houden. Gezien de bel_ilngrijkheid
van de ag__enda, spoort het Bestuur de
leden ten zeerste aan, om �eze eerste
vergadering van het winterseizoen zo
veel mogelijk bij te wonen.
HET ZWARTE SCHAAP. 

Naar we vernemen heeft de Boxtelse 
. toneelgroep Brabants Joneel onder regie 
van de heer P. Prince het toneelspel 
Het Zwarte Schaap" van Dré Graauw

�ans in studie .genomen. Men hoopt dit 
stuk-in December ten tonele te voeren. 

DE VIERDE WINTERCURSUS 
VAN DE SCHILDERSSCHOOL 
,,ST. LUCAS". 
Vanaf Maandag zal het passagebeeld in 
onze straten weer genuanceerd zijn met 
de baretten van de ridders van palet en 
penseel. 
De Schildersschool "St. Lucas" heeft 
namelijk voor de vierde maal de poorten 
geopend om de wintercursus te begin
nen. Bij de derde- en tweedejaars leer
lingen heeft zich een groot aantal eer
stejaars aangemeld, om zich onder lei
ding van directeur Notenboom te komen 
bekwamen in de kunst van kleur- en 
lijncomposities. 
De voorzitter van de Schilderspatroons
bond "St. Lucas", de heer De Kok, 
kondigde in zijn openingswoord met 
groot genoegen aan dat de school offi
cieel is erkend en de daarmee gepaard 
gaande subsidie heeft toegewezen ge
kregen. Hij vond hierin aanleiding om 
directeur en leraren te danken, omreden 
dit succes mede door hun werken is 
bereikt. 

- -
Hij wees daarn;i de jongelui op hun 
voorrecht, dat zij met de veelzijdige op
leiding van de schildersschool de moge
lijkheid hebben het schildersvak in volle 
omvang te leren en daarmede te slagen 
voor hun toekomst. De heer Notenboom 
verheugde zich thans voor de vierde 
maal een aantal leerlingen te kunnen 
opnemen en beloofde de ouders dat het 
lerarencorps z'n uiterste best zal doen 
om de jongens een succesvolle opleiding
te geven. Het slagen van de jongens zal 
evenwel afhankelijk zijn van hun eige_n 
energie, waarmede zii de studie aan
vaarden. 
De nieuwe leerlingen spoorde hij aan 
zich goede kameraden te tonen, waarbij 
hij hun de verzekering gaf van een pret
tige werksfeer, waaronder zij zich in de 
school goed zullen thuisgevoelen. De 
ouderen herinnerde hij aan wat zij zich 
reeds op vakgebied hadden verworven 
in voorgaande cursussen, en hij veron
derstelde dat zij, geladen met energie, de 
intentie hebben de lokalen weer vol 
kleuren te zetten. 
"Doet allen uw best, wij zorgen dat het 
loopt!" 
Met een overigens vaderlijke les, wees 
hij tenslotte op de zo groot mogelijke 
vrijheid, waartegenover de op te leggen 
taak vrijwillig behoort te worden aan
vaard. 
Daarna deelde de heer Notenboom de 
bevorderingen mee en wees de voor
waardelijk bevorderden op hun plicht 
hun op school nog af te werken zomer
taak vóór de toegemeten tijd gereed te 
hebben om gehandhaafd te kunnen wor
den in de bevordering. 
Na een slotwoord van de voorzitter, de 
heer De Kok� werd het vierde cursus
jaar geopend verklaard. 
Nu is het de beurt aan de leerlingen om 
de kleurenharmonie- virtuoos te pen
selen. 
K.A.J. EN V.K.A.). 
SLOTEN HET ZOMERSEIZOEN. 
In blije eensgezindheid - zoals de opzet 
was - hielden de K.A.J. en V.K.A.).
afd. Boxtel Zondag j.l. in besloten kring 
een sportdag om het zomerprogramma 
op een pittige manier te besluiten. Na
tuurlijk lukte dit uitermate goed, waar 
zo vele Kapotters en Kajotsters als om 
strijd hun kunnen op sportgebied 
demonstreerden. Ondanks de stevige 
rivaliteit ging het er echter toch heel 
geanimeerd naar toe op het sportterrein 
van Stapelen, waar de wedstrijden plaats 
vonden. 't Was waarlijk een "vrienden-
dag". • • 
Was de sportdag 's morgens ingezet met 
een H. Mis in de Burcht, in de namid
dag werd deze besloten met een kort 
L9f in de kapel van Stapelen, waarna 

men onder muzikale geleide van het 
tambourcorps naar het St. Paulus-Jeugd
huis trok, waar het geheel met een ge
zellig samenzijn beklonken werd. Aller
eerst was er de prijsuitreiking, daarna 
een koffietafel en tot slot een bonte 
avond, verzorgd door de leden van 
KA.). en V.K.A.]. Tussen alle gezellig
heid door sprak de Ass. Diocesaan Aal
moezenier Pater Reginald Groener nog 
een ernstig woord tot de aanwezige 
jeugd over de ideale levenswijze Vfin de 
katholieke arbeidersjongen en het ka
tholieke arbeidersmeisje. 
Een geslaagde dag! 

GOUD OP ST. URSULA. 

Toen Zuster' Dora en Zuster Elisabeth 
van de Zusters Ursulinen Zondag j.l. in 
de kring,_ van hun fami]ies het gouden 
kloosterfeest vierden, kwam Boxtels 
Harmonie de beide jubilaressen verras
sen met een aubade, waarbij de Hoog
Eerw. Heer Deken I Broekman gaarne 
de gelegenheid te baat nom om nog eens 
de grote verdiensten van beide zusters 
voor de parochie van 't Heilig Hart te 
schetsen. Namens Boxtels Harmonie 
complimenteerde de l:leer Stinessen de 
beide jubilaressen, wie door de heer 
Spierings tenslotte een reuzenkoek met 
een toepasselijk opschrift werd aangebo
den. De verdere feestelijkheden hadden 
plaats in intieme kring. 

HERLEVEND BOXTEL. 

' Schreven we vorige week in Brabants 
Centrum, dat il\ het 11ummer van van
daag nadere toelichting op het winter
nrogramma gegeven zou worden, thans 
moeten we berichten, dat zulks nog niet 
mogelijk is in verband met nog lopende 
besprekingen. We hopen de belangstel
lenden volgende week te kunnen ge
rieven. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 25 Sept. tot en met 1 Oct. 1951.

GEBOREN: Maria J. dochter van Th. 
M. v. d. Langenberg en Fr. v. d. Ven,
Brugstr. 7 - Cornelia H. G. dochter van
J. Langenhuizen en C. Fr. v. Beers, Ton
gersestraat 12 - Franciscus H. E. G.
zoon van C. B. F. van den Heuvel en
B. E. M. Jansen, Baroniestraat 18 - Ca
tharina P. A. G. dochter van W. C. M.
v. d. Langenberg en G. v. Brunschot,
Dufourstraat 7 - Prancina C. A. M.
dochter van A. R. Rovers en J. A. van 
der Heijden, Brugstraat 18 - Elisabeth 
W. dochter van C. A. Timmermans en
G. W. Schellekens, Mijlstraat 36a -
Franciscus H. P. M. zoon van A. J. A.
Schaapsmeerders en A. S. M. Vugts,
Breukelsestraat 36.
ONDERTROUWD: Franciscus J. van 
Grinsven en Bertha Hellings - Hendri- -kus M. C. Appeldoorn en Maria P. A. 
Nooten - Henricus M. M. G. van den 
Broek en Johanna Th. Driessen - Fran
ciscus C. de Groot en Hendrika J. van 
den Besselaar. 
GEHUWD: Jan Zevenbergen en Adria
na J. van Almkerk - Marinus J. v�n 
Erp en Maria H. Claassen - Johannes 
M. Schellekens en Maria L. van Roessel
- Wilhelmus Tinnenbroek en Cathari
na Herwig. 
OVERLEDEN: Adriana van Gestel, oud 
80 jaren, Munsel 11. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAQ 7 OCTOBER 

Dokter Margry 
Clarlssenstraat 20 Telefoon 212 

MASSALE DOORLICHTING 
VI 

90% 
In een slotbeschouwingzult U gaarne het 
eindresultaat vernemen van het on
onderzoek door de S.O.T.U. in Boxtel 
verricht. Dit eindresultaat is echter nóg 
niet bekend, dmdat de laatste .groep van 
"verdachten" aan het einde dezer week 
nog is opgero�p�n. 
Laten wij daarom geduld hebben! Ge
duld moeten ook degenen hebben, die 
aan nader onderzoek onderworpen wor
den. Het is verre van geruststellend om 
daartoe een oproeping te ontvangen, 
maar er is achteraf bezien gelukkig niet 
altijd ongerustheid nodig. De beoorde
ling van een röntgenfoto moge voor de 
ervaren deskundige niet al te moeilijk 
zijn, indien geen enkele afwijking ge
constateerd kan worden. Maar, als er 
wel een kleine afwijking is, dan is de 
beoordeling over hetgeen er precies aan 
de hand kán zijn, verre van eenvoudig. 
Daarom het voortgezette onderzoek. 
Afwijkingen in de borstkas betreffen 
niet uitsluitend de longen, omdat meer
dere organen hun beeld afwerpen op de 
foto. Er zijn onder de ouderen talrijke 
resten te vinden, die al lang niet meer 
actief zijn; genezen processen dus. En
kel op een foto is de juiste beoordeling 
over het al of niet tot rust gekomen 
zijn van een longproces niet mogelijk. 
Onder de verdachten nu zijn inderdaad 
enkele gevallen van actieve longtuber
culose ontdekt; het aantal is tot nu toe 
beperkt, In het algemeen kan daarom 
voorspeld worde11, dat het totale resul
taat gunstig zal worden. Zoals gezegd 
is wordt de definitieve uitslag later ge-
p�bliceerd. 
Even moeilijk is het om ·precies in een 
percentage op te geven, hoe groot de 
deelneming is geweest. Wel mag met 
voldoening voor het vele werk verklaard 
worden, dat Boxtel een_uitstekend figuur 
gemaakt beeft! Wie een cjjfer vraagt 
kan beantwoord worden met een per
centage van opgeveer 90 % deelneming. 
In werkelijkheid is dit percentage hoger, 
want er waren vele honderden reeds 
elders doorgelicht. Degenen, die werke
lijk gewefgerd hebben, • omd,!t tij bij 

voortduring zich onttrokken hebben aan 
alle tuberculose _:onderzoek, zijn _gering. 
Maar ook deze weigeraars hebben over 
het· algemeen een behoorlijke reden; o.a. 
behoren de zieken en debielen tot deze 
groep. Toch blijft de mogelijkheid be
staan, dat er onder de consequente wei
geraars zeer verdachte gevallen zullen 
huizen. Immers zij, die zich volkomen 
gezond achten, kunnen ei�nlijk geen 
doorslaande motieven opbrengen vóor 
hun weigering; maar zij, die zich zelf 
niet volkomen vertrouwen en hun angst 
helaas bHjven koesteren (de struisvo
gels!,) blijven verdacht. 
Mocht bij een overzicht over de gehele 
provï"nciê en zelfs over het gehele land 
dit aantal ernstig verdachten te groot 
blijken, ja, dan zou de wetgever er toe 
kunnen overgaan om het vrijwillig ka
rakter van de massale doorlichting om 
te zetten in een verplichting. Zoals be
kend kan zijn is een dergelijk wetsont
werp in bewerking. Tot nu toe heeft het 
algemeen belang en de burgerzin de 
doorslag gegeven en kon . de. vrijwillig
heid behouden blijven. H� is daarom 
voor Boxtel van betekenis, dat de op
komst uitstekend geweest is. 
Nog een extra toelichting over het uit
sluiten van de schoolkinderen beneden 
de 14 jaar aan de doorlichtipg. Sommi
ge ouders zijn begrijpelijk van mening, 
dat ook de kinderen doorlicht hadden 
moeten worden. De enkele gevallen, die 
opgekomen zijn, werden niet geweigerd, 
maar hebben nodeloos het verloop ge
compliceerd. Allereerst moet er een 

• grens gesteld worden aan de leeftijd! De
kleinste kinderen zijn niet geschikt door
licht te worden, d.w.z. röntgenologisch
gefotografeerd te worden. Ten slotte·
kan dit altijd gebeuren, maar de beoor
deling is niet mogelijk zonder de echte
dÖorlichting, waarbij het kind vóór de
röntgenbuis gedraaid kan worden. Ook
de techniek, die "onbewo!l:,en opname"
eist, mislukt bij het kleine kind. Ten
tweede kan bij het kind niet volstaan
worden met een borstopname,., omdat
vaak elders in het lichaam tuberculose
bij het kind h'egint. Ten derde behoort
bij het kind regelmatw- een onderzoek te
geschieden en waren veruit de meeste

Agenda 
SPREEKUUR �URGEMEESTER: 

Maandag 8 Oct. van 10 tot 12 uur v.m. 
Vrijdag 12 Oct. van 10 tot 12 uur v.m. 

* * * 

A.s. Maandag 8 October om 8 uur is er
repetitie zowel voor dames als heren
van R.K. Boxtels Gem. Koor. In verband
met het naderen van de uitvoering "Die
Jahreszeiten" worden alle leden ver
wacht. 

* * * 

Op het Bureau van het Sociaal-Charita-
tief Centrum zal op Donderdag 11 Oc
tober a.s. geen spreekuur worden ge
houden. 

Liempde 
RUITERFEEST. 
Op Zondag 14 October a.s. zal de 
Landelijke Ruitervereniging "Prinses 
Irene", met medewerking van de Bere
den Politie te Boxtel, een ruiterfeest 
organiseren. 
R.K. BOERINNENBOND. 
Ter gelegenheid van het 15e eeuwfeest 
van het Concilie van Ephese, op welk 
concilie Maria's Goddelijk Moeder
schap als onderdeel van onze geloofs
leer werd vastgelegd, vaardigde de H. 
Vader Paus Pius XI, de encycliek "Lux 
Verita'tis" • uit, waarbij hij bepaalde dat 
het feest van Maria's Moederschap over 
heel de H. Kerk zou gevierd worden, en 
wel op 11 October. Vandaar, dat op 
Maria's Moederdag op 11 October de 
R.K. Boerinnenbond alhier een reis orga
niseert naar Grave - Blindeninstituut 
"Wijnberg". Alle leden kunnen hieraan 
deelnemen, ook hospitantleden en ande
ren zijn zeer welkom. 
Vertrek per bus om 9,45 uur bij het ge
meentehuis. 

-o-

Evenals andere jaren wordt a.s. Zondag 
wederom de leesbibliotheek van de R.K.
Boerinnenbond, alhier, geopend. 

K.A.J. 

Evenals verleden jaar, begint a.s. Zon
dag, na de Hoogmis, wederom de spaar
actie voor alle Liempdse jonge arbeiders. 
Er wordt voor deze gelegenheid zitting 
gehouden in de Kajuit. Trouwe opkomst· 
wordt verwacht. 

MISSIE-THUISFRONT. 

Opgehaald bij de uitvaart van Jos v. d. 
Velden f 12,- voor de missie der Witte·
Paters (Pater C. van Schijndel in Af-
�aj. 

-Gemonde
KERMIS CONCERT VAN DE 
FANFARE ST. LAMBERTUS. 
Traditiegetrouw zal de Fanfare St. Lam� 
bertus a.s. Zaterdag op de vooravond 
van de kermis, gedurende een uur con
certeren op de kiosk te Gemonde. 

Wist U .... , 
dat ... 

dat . . .  

er foto-camera's gemaakt zijn, die. 
na het maken van een foto bin
nen één minuut de keurig afge
werkte afdruk hiervan afleveren? 
Alexander Graham Bel!, een Ame

rikaan de uitvinder van de tele- • 
foon �as en op 10 Maart 1876-de 
eerst verstaanbare, gesproken zin
langs een electrische draad over
bracht? 

dat. . .  nylon reeds 
vonden? 

in 1937 werd uit:ge- , 

schoolkinderen reeds tweemaal onder
zocht. In Boxtel is daarom resoluut cle -
leeftijdgrens op 14 jaar gesteld voor de 
massale doorlichting. Tal van �choolkin
deren evenwel werden al of worden nog , 
onderzocht • maar dan niet uitsluitend 
met een f�to, maar met een volledige., 
doorlichting. Dit alles kon gebeuren, : 
omdat de schoolkinderen in groepsver- ,
band beschikbaar zijn en beschikpaar , 
blijven. Dit laatste is immers • van door
slaggevend belang, omdat de gehele 
groep tegelijkertijd en gezamenlijk be
schermd wordt met en voor elkaar. Er 
zit ook een goede kant aan deze groeps- . 
gewijze behandeling, omdat de enkele 
moeilijkheden meegezogen worden op 
de wijze zoals ook het kind moet - leren 
tijdig naar· een tandarts te gaan om pijn
te voorkomen. • • 
Ieder ktnd, dat om een onbekende reden 
gedwonge_n wordt een uitzonderingspo
sitie in te nemen, krijgt critiek uit zijn 
eigen groep. Kinderen voeden ook elkaar 
op en zij doen het wel eens· resoluut! 
Ook paedagogisch was daarom besloten . 
de B.C.G.-inenting op de school te doen 
en niet met de volwassenen. Voor de 
tuberkelbacil zijn allen gelijk. Meestal 
zijn het dan ook de kinderen, die. pro
beren een uitzonderingspositie in t_e: 
nemen (uit angst!) en zullen de ouders 
slechts waardering hebben voor de pae
dagogische gelijkschakeling. Dat zij die , 
waardering bezitten blijkt uit de bijna • 
t1nanieme toestemming tot de B.C.G.
inenting, zodat de schoolgaande jeugd 
van Boxtel beschermd gaat worden tegen 
tuberculose. Dat is de beste belofte voor 
de toekomst. 
Na Boxtel volgt de gemeente Esch; na
Esch volg_t Oirschot. De schoolgaande 
jeugd in de eerste gemeente is al be-, 
handeld; Oirschot volgt deze maand. De 
jeuit.d van Vught en Best en Eindhoven 
is ook al behandeld. Uit deze vermei- . 
ding moge nog eens te meer het ge-·· 
meenschappelijke en sy�tematische bHjken , 
van de moderne t.b.c.-bestrijding. De be
scherming reikt over de enge gemeente-·. 
grenzen heen! 
Tot slot van onze serie peschouwingen · 
over tuberculose, blijve het w90r� aan_• 
de lezers. Wordt nog nadere voorlich
ting gewenst,· dan za1 <;ie- redactie. daa_r-·· 
toe de gelegenheid we! wHlen geven.. 

D.�

.. 

., . 

• 



DE DAAD EN DE DADER. 
,,RECLASS_ERING" 

PRACTISCHE NAASTENLIEFDE. 

De grote, zware gevangenisdeur gaat 
open en weer dicht. En in het vroege 
morgenuur staat daar buiten op het trot
toir, een man, een vrouw, die vele iaren 
lang alle contact met de maatschappii 
verloren had. Wanneer zo'n man, zo'n 
vrouw, in die vreemd geworden wereld 
-zelf de weg moet zoeken, waar komen
-ze dan t_erecht, en hoe spo�dig zal die
grote, zware deur zich weer: voor hen
ontsluiten?
Maar naast die deur wacht een andere
man, een andere vrouw.
De zoëeven ontslagen gevangene be
hoeft niet alléén de lange, de moeiliike
weg terug te gaan. Het ziin de mensen
van de Reclassering, die de ontslagen ge
vangenen begeleiden op de weg door
het leven, een weg, die maar 41 te vaak
met obstakels bezaaid is.
Maar ook voor en tiidens de opgelegde
straf komt de Reclassering in het geweer.
Daar is dan het voorlichtingsrapport,
waarin de rechter een en ander op ob
jectieve wiize verteld wordt over de
daad en de dader, over ziin afkomst en
zijn milieu, ziin moeilijkheden en ziin
mogelijkheden.

Verder vindt men bij de Reclassering 
ook nog het belangrijke werk van cel
bezoek, waarmee men het leven van de 
gedetineerde over de grauwe gevange
nismuur heen met het leven daarbuiten 
wil verbinaen. Vaak hebben ze daarbij 
weerstanden te overwinnen, maar nog 
veel vaker bemerken ze, dat in de ge
vangenissen zich de vragen, de zorgen 
en de bekommernissen verdringen. 
En in die periode vindt de celbezoeker 
vaak de weg door die barricade van zor
gen, wantrouwen en verbitt�ring heen. 
Dit zijn slechts enkele kanten van het 
moeizame, maar o zo belangrijke reclas
seringswerk. 
Het wordt gesteund door vele particu
liere bijdragen, het wordt gesubsidieerd 
door de Overheid en het behoeft ook 
verder nog veel materiële steun. Maar 
meer nog behoeft het begrip en zo mo
gelijk medewerking van de brede massa 
van ons volk, die zich zo weinig bekom
mert om het lot der "bajesklanten". Het 
is het werk van de barmhartige Samari
taan, een daad yan practische naasten
liefde het werk van de Reclasserini:t te 
steunen. 
Men heeft daartoe de gelegenheid bij de 
Reclasserini:tscollecte, die in onze plaats 
morgen, Zaterdag 6 October wordt ge
houden. 

Voor de deelneming ons Notaris P. MERTENS Naar Kevelaer betoond bij het overlijden 
van ons dierbaar dochtertje 
en zusje 

RIEKIE 
betuigen wii bii deze aan 
allen onze oprechte dank. 

Familie van Schijndel 
Nieuwstraat 118. 

R.K. Heer zoekt pension, 
week-end afwezig. Brieven met 
prijsopgaaf en accomodatie 
aan Molenstraat 19. 
H.H. Landbouwers. Voorra-
dig N.A.K. gekeurde Petku-

te Boxtel 
zal aldaar voor de Fam. 
Driessen, in het café van de 
heer v. Erp, Kerkstraat, voor 
Inzet op Dinsdag 9 October 
1951 en voor Toewijzing op 
Dinsdag 16 October 1951, tel
kens nam. 5 uur. 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Het huis met erf en tuin te 
Boxtel, v. Salmstraat 46, ka
kaster sectie F nrs. 3621 en 
4474, groot 5.32 aren, ver
huurd voor f 3,25 per week: 

Op 1 November, (Allerheiligen)
vertrekken autocars 

naar Kevelaer. 
Plechtige sluiting. 
Prijs retour 1 5.50 

Bewijs van Nederlanderschap 
of paspoort inleveren bij : 

Garage DE MOL 
Tel. 336 

El 

Sportief 

serrogge, origineel en le na-
bouw, Wintertarwe en Win-
tergerst. Ook kunnen . poot-

Huur voor koper vanaf de Ie 
dag der week volgend op de 
betaling der koopsom. Lasten 
voor koper vanaf 1 Jan. 1952. 
Betalini:t koopsom uiterlijk 16 
Januari 1952. 

Door een BRIL van VAN LA N G E N ziet U beter! 
aardappelen worden opgege-
ven voor levering eind Octo-
·her-November. Zaadhandel
P. P. v. Zogchel.
Heb te Boxtel beneden-du-
p)exwoning, met 2 kamers,
"keuken, gang, kelder, W.C.,
schuur en tuin. Wil deze rui-
Jen teisen andere woning. Brie-
ven nummer 50, bureau van
dit blad.
Te koop: 'n toom beste big-
gen. Wed. L. v. d. Sande,
Kleinderliempde 4.
Beste biggen te koop aange-
boden. Oirschotseweg 18,
Te koop een dragend varken
V.D.L. en driftvarkens. M. y.

0 Beljouw, Roon=d ·r - ., 

Te koop: biggen. Fr. Peijnen-
burg, Kleinderliempde 6.
Te koop: zware biggen G. Y.
H. v. d. Loo, Mijlstraat 49.
Mevr. Teppema, Clarissen-
straat 6, Boxtel, vraagt een 
flinke werkster. 
Pension aangeboden te Boxtel 
voor Heer. Zit- en Slaapkamer 
en desgewenst met huiselijk 
verkeer. Brieven onder No. 28 
Bureau van dit blad. 
Te koop wegens overcompleet 
een in goede staat verkerende 
haardkachel, tevens een hon-
denhok, grote maat. Claris-
senstraa t 37. 
.

Te koop: haardkachel bij v. d. 
Meijden, Pastoor Erasstraat 13 
Verloren een boekentas, op ue weg van de Ambachts-
'S chool Boxtel naar Haaren. 
Tegen beloning terug te be-
-zorgen bij ]. van der Berk, 
Il 64, Haaren. 
Heb goede woning, twee ka-
mers, twee slaapkamers, keu-ken, kelder, gang en zolder.
Wil ruilen tegen grotere. 
Hoge huur geen bezwaar. 
Brieven nr. 36 Molenstr. 19. 
Te ruil aangeboden : nieuwe
woning. Brieven onder nr. 14. 
Molenstraat 19. 
Wij hebben nog op te ruimen: 
cocos, nieuw, 50 cm breed 
f 2,50 per meter; nieuwe keu
kenstoelen, oersterk f 9,75 
per stuk. Meubelhuis "De 
Beurs", Markt 22. 

Stationstraat 62 

AFWEZIG Gevraagd, zo spoedig moge• 
A. v. Groeningen lijk, een 

• •  
ARTs net_R.K. Mets Je 

van 7 t.m. Vrijdag 12 Oct. 
Waarneming; 
Dokter Margry 
Dokter Kluijtmans 
Dokter Wentholt 

A t/mH 
J t/m P

Q t/m Z 

voor dag en nacht, meerdere 
hulp aanwezig. 
Brieven aan A. H. Bosch, 
Banketbakkerij, Orthense,
weg 1, 's,Hertogenbosch.Voor spoedige indiensttreding gevraagd 

NETTE JONGEN voor magazijn• en bezorgwerk. IN DEN OOIEVAAR, Stationstr. 43, Boxtel 
Regeling Huisslachtingen 1951/52. 
Alvoi,ens tot huisslachtïni:t over te gaan pleegt men overleg 
met zijn slachter betreffende dag en uur van slachten. 
De aangifte geschiedt minstens een week vóór de datum 
van slachten van 9 - 12 uur v.m. op het kantoor van het 
Gemeente Slachthuis. (Dus niet meer op de Centrale Boek
houding der Gemeente Bedrijven). De ko�en à f 3, - te 
voldoen bij aangifte. 

Wijk.in.deling slachtdagen: 
Maandag: Gemonde, Langenberg, Schijndelsedijk, Nieuw

straat, Onrooij, Onrooijsestraat. 
Dinsdag: Roond, Tongeren, Tongersestraat, De Braken, 

Essche Baan, Nergena, Kapelweg, Luissel, Het Loo, 
Kalksheuvel. 

Woensdag: Eindhovenseweg, Fellenoord, Konijnshoolsedreef, 
Liempdseweg, Kleinderliempde. 

Donderdag: Lennisheuvel, Boseind, Koevoortseweg, l(;unpina, 
Mijlstraat, Oirschotseweg, Kinderbos, Vorst, v. Salm
straat. 

Vrijdag: Bossoheweg, Selissen, Parkweg, Selissenwal, Molen
wijkseweg, Mwisel, Hal, Kom der Gemeente Boxtel. 

De Directeur van de Vleeskeuringsdienst, 
J. ]. M. DE BRUIN,

Vrijdag en Zaterdag wederom HUISHOUDMACHINES 
Paardevlees NAUMANN 

Extra reclame : 
1 pond paardebief en 
1 pond runderpoulet 

voor 1 3.-

J. Buddemeijer
Markt Boxtel 

J. W. DE PONT
TANDARTS 

PHOENIX 

NECCHI 

LADA 

INDUSTRIEMACHINES 

ADLER en 

DüRKOPP 

Vraagt inlichtingen 

Telefo;;��
str

;;���sloten Va n K Es s E L' s 
onder nr. sos. NAAIMACHINEHANDEL 

MOLENSTRAAT 16 Voor soliede nieuwe en ge
bruikte meubelen, Meubelhuis 
,,De Beurs", Markt 22. C. ESHUIS
Algemene Vergadering B EED 16 D MAK EL AAR 

van de E N TAXA TE u R 

In 't Anker 
Haring per pot met 

R.K. Boerenbond Boxtel LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 
8 à 10 inhoud 65 et. 

Speculaas 500 gr. 75 et. 
op Maandag· 8 October om 

half 8 precies, in de zaal 
Van Rooij, Baroniestraat. 

Agenda: Opening. Notulen. 
Begroeting nieuwbenoemde 
Geest. Adviseur. Rede door 
Kapelaan Verhagen over het 
onderwerp: De Boerenbond 
als gezinsorganisatie. Behan
deling v. d. Begroting N.C.B. 
over 1952. Rondvraag • en 
Sluiting. 
Trouwe opkomst der leden 
wordt verwacht en is nood
zakeliik. 

ALLE VE RZEKERIN GEN 

WIE RUILT zijn toegewezen 
NIEUWE WONING tegen 
huis met aangelegde tuin, 
VAN HORNSTRAAT 48 

lndustrie,terrein 

IEDERE WEEK 
Speciale VleeswarenprlJzen 

verlaagd met 8 à 10 et. per 100 gr. 
C. de Jong•v. Kempen

v. Hornstraat 12

CUT EX-Nagellak 
in alle kleuren f 1 55 Zeer voordelig ■tukje g-rond ' 

te koop. Brieven onder Nr. BERT V. d. BRAAK 
66 bur. van dit blad. Baronlestr. 73 • Tel. 450

Leverancier van alle Ziekenfondsen. 

Te koop gevraagd 
prima vrijstaande woning in landelijke omgeving niet te ver van het centrum te Boxtel. Brieven onder No. 88 bur. van dit blad. 

BRANDSTOFFEN 
Zorg nu nog voor uwe gehele of gedeeltelijke 
Wintervoorraad, want straks als het wintert, 
komen er de volgende moeilijkheden voor U 
en voor ons: le Stagnatie in de aanvoer. 2c Het verkrijgen van diverse soorten en afmetingen. Je Bezorging der kolen. 

DE GEZAMENLIJKE HANDELAREN 
VAN BOXTEL 

Alle leveringen uitsluitend à contant. 

20°/o Prijsverlaging 
Prima zure haring vanaf heden 8 cent 

per stuk. Los en in 't glas. 
Uit eigen inleggerij. 

'lkem Pto4 en U woult Alant! 

VOS Stationstraat 44 Tel. 627 
WINKELIERS SPECIALE PRIJZEN. 

AAN DE LEDEN VAN ALLE ORGANISATIES EN 
VERENIGINGEN TE BOXTEL EN OMSTREKEN. 

In samenwerking met Uw Besturen nodigen wij U uit, 
om op DONDERDAG 11 OCTOBER a.s., om 8 uur in 
de zaal van Hotel Bekkers, Stationstraat 7 de bijzondere 
belangrijke en leerzame LEZING te komen bijwonen 
van de bekende spreker en schrijver, 

MARTIN VAN GEFFEN 
(docent •· h. lnst. voor psJch. te Breda) 

ONDERWERP: 
PERSOONLIJKHEIDSVORMING 

en SPREKEN IN HET OPENBAAR 

Allen welkom l Toegang vrij l 
Velen meldden zich reeds als cursist. Ook U kunt een 
angstvrij spreker worden in slechts 10 lessen. 
"SI NO-club" Breda 

Circa 15 October gaat verschijnen de opzienbarende roman : 
GRAHAM GREENE 

He�!�"-�!!��- h_!!,�pel r 6, 90

Zoals het zich thans laat aanzien zal dit werk 
spoedig uitverkocht zijn. Verzeker U daarom 
van 1 exemplaar door nu reeds uw bestel, 
ling op te geven bij 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATIONSTRAAT 28 BOXTEL. 

Bezoekt inc de Ark de 

Missienaaikring-Tentoonste.lling 

ant 

Keuze uit 

meer dan 50 dessins, 

waaronder de mooiste 
originele Engelse stoffen. 

f. 79.75 - f. 98.75

guarantecd pure· woof 

Uw gulden 

1s verblijdend veel 

. waard bij 

Amsterdam Kalverstraat 45-47 
Eindhoven Rechtestraat SO 

BOEKHANDEL TIELEN 

STATIONSTRAAT 28 BOXTEL 

Communieprentjes 1 
Geef Uw kind als gedachtenis aan de E. H. Communie 
een mooi prentje met toepasselijke spreuk bedrukt. 

Wtj hebben hierin een zeer mooie collectie. 
Ook hebben wij een grote sortering zeer nuttige 
geschenken voor de communie,kinderen. Zie hiervoor 
on:i:e speciale communie,etalage van a.s. Woensdag. 

Voor de Octobermaand: 

Rozenkransen in velerlei soorten, rozenkranszakjes, 
,doosjes, en::. enz. 

Eens ,uokun, Wilt�! 
Het van ouds bekendste en vertrouwdste 
adres voor zult en een prima stukje vlees. 

Fa. Jan v. Lievenoogen 
FELLENOORD 2 

Poulet f 1,20 per 500 gram 
Riblappen f 1,80 per 500 gram 
Zult f 0,60 per 500 gram 

BOXTEL 

Koopt en overtuigt U van onze lage vleesprijzen t

c-r-J' f\1?
. . w� J 90Utl 

WONINGINRICHTING 
RECHTERSTRAAT 22-24 

-

Zeldzame aanbieding? 
.• ' . - ~ 

•· 



9Vog enkele dagen en . . . . 

(!)nze 9Vajaats= 
9Kodeshow i(�

• 

is een feit geworden. 
De mannequins zijn al ong.c• 
duldig, want ook zij zijn vol 
bewondering over de modellen 
en zullen U deze met veel 
enthousiasme tonen 
10 OCTOBER a.s. 
8 uur n.m., in de 
Foyer van ,,De Ark" 

Aan deze M ODE,SHO W zijn ook nog i 
enkele aardige attracties verbonden 

F. J. WITTEVEEN - Alléén BOXTEL 
RECHTERSTAAT18 

Entréeprijs f 3.- p.p. (The complet inbegrepen). 

Plaatsbespreken dagelijks aan de 
:zaak en telefonisch onder No. 463. 

MAG. DE BIJENKORF 
Boxtel A. VAN KOL Schijndel 
Stationstr, 55 
Markt 14 

Hoofdstr, 141 
Tel. 319 

Voor Huwelijk 
Verloving of 

Verjaardag 
hebben wij 

Leuke blijvende Cadeautjes 
in alle prijzen. 

BONBONDOZEN 
JAMPOTTEN 
EIERSTELLEN 
FRUITSCHALEN 
FRUITTESTEN 
DEJEUNERS 

ASBAKJES 
COURANT- EN 
BORSTELHANGERS 
KRIST ALLEN VAASJES 
EN SCHALEN 

en nog honderden andere 
geschenken 

Pracht sortering Pullen, Vazen, 
Asbakken, Schalen van 

,,VeOtde:l<auJA, 
Origineel Limburgs handwerk. 

1teeás een aau/iq cadeautje 
oa,w,lll,50. 

ZIE ONZE ETALAGE! 

IN D.E 

VOLENDAMMER ·VISWINKEL 

Gabardine regenju, 
zuiver wol (verwar. dit 
niet met de z.g. cel• 
wol-gabardine) 89 -

98.-, • 

NU OOK IN BOXTEL 
• 

Uitatwnde b� 
stoffen. 

OllberiBpelijk g� 
Keurige puvonn 

en-.... prijzen , die iedere 
concurrentie tarten. 

Dabbele poplin ,._ 
t-. originele Egyptt-

lcbe garens 42 50 49,so . • 

jekker, 
• model. de 

mode
69 4.- .-

wóllen tweed 

55.-. . � 

llen ulster ,98.-89.-

over 

Vraag het Uw kennissen I 

Iedereen is enthousiast 
de geweldige Collectie 
in diverse prijsklassen 

, n speciaal!Zaalt in :lûcen= en �� .. 

't Is weer .... 

IN 

-- bij de 
M

a rkt 
--- ------------------------------

is deze we�k de zurç Hari�g . . . 11h cent 
4 stuks ntooi� gestoomde Makreel . 60 cept 
GefOOkte en gestoomde B�kkiqg 3 at. 25 cept 

Blanke St ol<v,is en 
alle soorten ve rse V·ls 

zo .g oed k o op als. het kalJ. 
' . 

• 

;Komt maar eens k_ijken ! 

!�as 
Vogelgaas 

150 cm hoog f 1,90 per m. 
100 cm " f 1.40 ., ,, 
·75 cm " f 1,- ,, ,, 
60 cm " f 0,89 ,, ,, 
45 cm " f 0,65 ,, ,, 

Alle soorten KIPPEN•, 
HARMONICA•en ZEVEN• 
GAAS voor oude prijs. 

H. Hazenberg
• Eindbovenseweg 43, Boxtel ,
---------· 

Met Uw pijnlijke :,oef1m 
-NAAR 

Jo v. Grinsven-v, Summeren
MARKT 15 

lledlscb Gedlpl. Yoetmzorgster 
Ook aan hul■ te ontbieden 

LAARZEN 
i( Leder 

)(,. Rubber 
)(,. Solex 

J. A. CEMEN 
Schoen::: en Sporthandel 
Tel. 296 BOXTEL 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

1 Voor de Eerste H. CommunieSteeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

etaleren wij 

"HEIJMANS � Breukelsestr. 63 'n grote collectie cadeautjes 
SCHOENEN 

Kousen en Sokken Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
LEDERWAREN Juwelier - Horloger K�isstraat 10 

Op de 
nieuwe bon 

LAND VAN BELOFTE 
KOFFIE 

met 

38 Sparzegels 1 
19 et voord-1 

dus 1 o 0/o 

De Spar brengt 

DAVERENDE FEEST AVO.N,DEN 
Herman Tholen presenteert de Sterrenparade 

.,Lach Je :zorgen weg!'' 
Heintje Davlds Ko v. d. Helde Wijma 

in haar grote successen het wonder aan de piano 
De Annebella's en Co. Herman Tholen 

charme en zang de populaire chanson.nier 
Charles op de Kogel De Wama's - twee dwazen, 

een gier-nummer die U laten brullen 
Kitty van Dongen Matls - de grote vat-spring 

schetsen en liedjes sensatie 
Dank zll de Sparzegels gratis voor Sparkl■nten. 

DE SPAR� 
-·1a,vt1 •.ZELFSTANDIGE KRUIDENIER$ 

l..__l ---
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P,e,aSant,' s Centtwn 

,t Van Mei tot October pleegt Brabant 
jaarlijks vol te zijn van schetterende ker
misklanken, om van vis- en oliebollen
geuren nog maar te zwijgen. Zondag 
gaan we aan alle kermisjolijt weer een 
einde maken en we doen dat naar jaren
oude gewoonte in l�t goede Gemonde. 
Jan en alleman gaat daar gedurende een 
van de feestelijke dagen de voorbije 
kem1issen nog eens "dunnetjes" over
doen. We houden echter de maat! -/ Om 
even buiten de Boxtelse grenzen te blij
ven: In Esch werd vorige week Zondag
avond druk gemusiceerd door Kunst
kring "Laetitia", die geen kunstkring 
"Laetitia" zou zijn als er tevens niet 
goed gemusiceerd zou zijn. Jammer was 
het echter, dat velen onder de belang
stellenden niet beter het stilzwijgen wis
ten te bewaren. Daarin is Boxtel toch 
werkelijk toonaangevend. fr Viva la 
musica ! De Kajotsters hebben niet ach
ter willen blijven bij het muzikale stre
ven van de Kajotters. Brengen deze laat
sten met hun tambourcorps bij tijd en 
wijle danig wat leven in de brouwerij, 
de Kajotsters uit Breukelen hebben met 
een flinke groep het geld bijeengespaard 
om 'n blokfluit-ensemble op te kunnen 
richten. En misschien wint dit ensemble 
het qua muzikaliteit mettertijd nog wel 
van de drummende Kaiottersgroep. 
* De doorlichtingsthermometer aan de 
Zwaanse Brug zijn we gaan zien als een 
monument, de Boxtelse bevolking ter 
ere! Alle dagen zien we met bewondering 
op naar de rode streep, die tot 90'1� is 
opgeklommen, ten bewijze, dat Boxtel 
nog wel degelijk oog heeft voor volks
belangen. Bravo! ,._ Maar een nieuwe 

Plaatselijk Nieuws 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING 
VIERDE 2e LUSTRUM. 
Meer liefde voor ei.gen streek! 
Tien jaar heemkundige studie te Boxtel 
en omgeving in georganiseerd verband ... 
Toen Pastoor Bink - een bekend Bra
bants heemkundige - in December 1940 
de grote stoot gaf voor de tot-stand-ko
ming van een Brabantse heembeweging, 
bleef Boxtel daar niet onverschillig on
der. Na enkele maanden diende men 
zich reeds aan als een zelfstandige 
kring, die zich met leden uit Boxtel, 
Liempde, Esch en Gemonde wilde 
bezig houden met heemkundi_ge studie. 
Op 12 Maart 1941 werd de nieuwe ver
eniging ten doop gehouden. Men startte 
daarbij met de beste plannen, doch tot 
een verwezenlijking hiervan is men toen 
vooralsnog niet ·gek_pmen. De bezetter 
stak er n.l. een stokje voor! Na de be
vrijding was Boxtel echter de eerste af
deling in het Zuiden, die weer aan de 
slag ging. En hoe? ,,Er is geen veugelke 
of we hebben er een veerke van", zo 
heeft de Boxtelse Heemkundige Studie
kring eens van zich zelf getuigd. Welnu, 
men wilde daarmee niets anders zeggen 
als dat Boxtel aan alle onderwerpen, die . 
maar enigszins verwant zijn ;i.an h�t be
grip "heemkunde", aandacht besteed 
heeft en nog besteedt. Men d_enke daar
bij aan de talrijke lezingen, tentoonstel
lingen en excursies, die door de Kring 
voor dit doel georganiseerd werden en 
waarbij de veelsoortigste ondenverpen 
nader onder de loupe genomen werden. 
Uiteraard werd de plaatselijke geschie
denis het sterkst belicht, zodat vele his
torische bijzonderhelen, dank zij de ac
tiviteit van een kleine groep mensen 
bijtijds aan de vergetelheid ontrukt kon
den worden. 
Toen de Heemkundige Studiekring Za
terdag 29 September het tweede lustrum 
vierde, kon voorzitter Dorenbosch dan 
ook met recht de verwachting uitspre
ken, dat de Kring reeds velen had gehol
pen bij de verwerving van 'n betere 
kennis van de eigen streek en 'n ver
sterking van de liefde er voor. 

Feest in ei.gen stijl. 
Zaterdag werd door de Heemkundige 
Studiekring dus het 10-jarig bestaan ge
vierd. Men deed dat geheel in eigen 
stijl, en wel door de middagbijeenkomst 
te wijden aan het gildewezen, en in de 
avonduren een onvervalst Brabants 
feestprogramma ten berde te brengen. 
Het was van het Essche St. Willibror
dusgilde bij dit alles een sympathieke 
geste om de leden van de Heemkundige 
Studiekring 's middags te vergasten op 
een vendeldemonstratie. De Essche Gil
debroeders brachten deze kunst uit 
"gracielijker" tijd_en zó keurig, dat alle 
belangstellenden er enthousiast over 
waren. Ook Jhr. Mr. van Rijckevorsel, 
de voorzitter van de Brabantse Schut
tersfederatie, en Jan vall de Mortel, een 
van de meest prominente figuren uit het 
gildewezen, gaven uiting aan hun waar
dering voor de prestaties der Essche 
vendelaars. 
Na deze demonstratie hield de heer P. 
Dorenbosch in de foyer van- De Ark 
een hoogst interessante voor.dracht over 
de Boxtelse schuttersgilden St. Sebas
tiaan, St. Barbara, St. Catharina en St. 
Joris, welke in de Middeleeuwen te 
Boxtel opgericht werden, doch na een 
lange bloeitijd toch een te vroegtijdige 
ondergang hebben gekregen. Het was 
frappant hoeveel documentaire gege
vens de heer Dorenbosch over deze gil
den had weten te vergaren en welk 'n 
boeiende lezing hij uit de vergeelde pa
pieren had kunnen samenstellen. Ter 
illustratie waren tijdens deze lezing 
enkele oude gilde-boeken ter inzage ge
legd, terwijl ook het gildezilver van de 
betrokken schuttersgilden was tentoon
gesteld. 
Zoals we reeds vermeldden, liet de 
Heemkundige Studiekring 's avonds een 
feestprogramma van stapel lopen, waar
in de Brabantse humor, dank zij de 

taak kan al weer in het vooruitzicht wor
den gesteld, en wel de bloedtransfusie 
voor het Nederlandse Rode Kruis. Het 
kan misschien nog • even duren, aleer 
wederom een beroep op Boxtel wordt 
gedaan, maar er dient rek�ning gehou
den te worden met de mogelijkheid van 
een spoedige donor-actie. Doch de do
nors van de vorige actie zijn natuurlijk 
wederom allemaal bereid hun onmisbar� 
bijdrage te leveren, tenvijl er ongetwij
feld velen anderen zijn, die thans de eer
ste stap in deze richting zullen willen 
wagen. • Er is in Boxtel geen reden 
om er zich over te beklagen, dat er geen 
gelegenheid zou worden gegeven om aan 
liefdadi_aheid te doen. De bekende groe
ne bussen beginnen stilletjesaan burger
recht te krijgen in het Zaterdagse en 
Zondagse leven. Er zijn mensen, die 
zich daaraan gewoonweg dood ergeren, 
er zijn ook mensen die geen bus voorbij 
kunnen laten gaan. Onder deze milde 
gevers zijn er weer velen, die gaarne 
wekelijks de uitslag vernemen van de 
diverse collectes. Groot gelijk hebben 
die mensen, dat is hun goed recht. En 
het is de ereplicht van de organisatoren 
der collectes om de mensen van de op
brengst op de ho�te te brengen, Er is 
in onze kolommen altijd nog wel plaats 
om de milddadigheid van onze bevolking 
in cijfers weer te geven. Laten we het 
niet vergeten! * En laten we ook niet 
vergeten te denken aan onze "jongens 
in battle-dress" ! Let goed op de radio
verkiezingen "Baas boven Baas" en 
breng Uw stem uit. Het kan de potte
baas van Katholiek Thuisfront niet sche
len op wie; op de Ge.wone Man of op 
Merie, op Van Tutte of op Kobus Kuch, 
2 x 1 = 1 of op de Lijst Zonder Naam. 
Het zijn dit keer de guldens, die 't hem 
doen. Oh zo! 

medewerking van de Brabantse voor
drachtskunstenaar Thieu Sijbers uit 
Nijnsel en enkele leden der Kring, hoog
tij vierde, zodat de viering van het 
tweede lustrum op alleszins gezellige 
wijze besloten werd. 

AFSCHEID BIJ DE N. S. 
Scheidende stationchef in de bloemen. 
Vorige week Vrijdagmorgen - om 10.15 
uur - kon men op het Boxtelse spoor
wegemplacement een feestelijk opgetuig
de personentrein zien vertrekken met de 
bijzondere bestemming "Stationchef P. 
Mulders", van wie op die dag bij de N.S. 
officieel afscheid genomen zou worden. 
Zo zag de heer Mulders, die met ingang 
van 1 October j.l. in het genot werd ge
steld van een welverdiend pensioen, zich 
Vrijdagmorgen dan ook met een extra
trein afgehaald worden om op "zijn" 
station een spontane hulde in ontvangst 
te gaan nemen. 
In de derde klas wachtkamer, die men 
een feestelijk aanzien gegeven had, trof 
de heer Mulders behalve z'n vertrouwde 
staf N.S.-werkers, een select-gezelschap 
aan, waaronder de hoofdinspecteurs van 
vervoer bij de N.S., de heren v. Hou
ten en Swavink, de burgemeester van 
Boxtel, Drs. M. A. M. van Helvoort, en 
de Deken van het Dekenaat Boxtel, de 
Hoogeerw. Heer 1. Broekman. 
Verder talrijke collega's van de heer 
Mulders uit omliggende plaatsen, ver
schillende vertegenwoordigers van orga
nisaties en verenigingen, en niet te ver
geten de vele persoonlijke vrienden van 
de scheidende stationchef. 
Het was de heer v. Houten, die op deze 
afscheidsbijeenkomst, de rij van spre
kers opende. Hij deed dat met een gees
tig speechje, waarin de vertrekkende ge
karakteriseerd werd a.ls een man, die 
vakkennis en energie steeds op bewon
derenswaardige wijze heeft weten te 
paren aan oprechtheid en humaniteit. 
Mede namens de directie en de chef 
van dienst der N.S. dankte spreker de 
heer Mulders daarvoor en wenste hem 
- na de 45-jarige staat van dienst bij 
de N.S. - een rustiger levensfaze, 
waarvan het geluk te delen met vrouw 
en kinderen. Nadat de heer Swavink de
zelfde wens geuit had, mocht de adj. 
stationchef, de heer Timmen11ans, de 
verrassingen onthullen die de Boxtelse 
spoorwegemployé's voor hun chef in 
petto hadden. Hij deed dat echter pas 
ná de heer Mulders aan de aanwezigen 
voorgesteld te hebben als een superieur, 
die zich voor ziin werk ten volle gaf, die 
ook van zijn ondergeschikten een goede 
behartiging van de hun opgedragen taak 
eiste, maar die zich, wanneer het nodig 
was, eveneens een hartstochtelijk verde
diger van hun belangen toonde. Toen 
werden de cadeaux (soms onder het 
debiteren van v_eel visserslatijn) aange
boden: Allereerst zag stationchef Mul
ders - een enthousiast hengelaar 
zich verrijkt worden met een prachtige 
werphengel Om de deugdelijkheid van 
dit apparaat te bewijzen, bood men hem, 
en passant, een reusachtige snoek aau. 
die bij wijze van proef met de nieuwe 
hengel zou zijn gevangen. Vervolgens 
werd de heer Mulders eigenaar van een 
fraaie miniatuur-trein, (waarvan elke 
wagon 'n geestige herinnering aan zijn 
diensttijd te Boxtel opriep). En tenslotte 
werd een foto-toestel eveneens zijn deel. 
Na dit geestige intermezzo voerden nog 
verschillende sprekers het woord om "de 
chef" als baas, collega of vriend in war
me bewoçrdingen te huldigen of te 
danken. 
Allen werden zij op hun beurt allerhar
telijkst bedankt door de heer Mulders, 
<lie al h_et huldebetoon in meerdere op
zichten "te veel" vond en die aan het 
eind van de bijeenkomst zeker met eni
�e weemoed afscheid genomen zal heb
ben van al degenen, die hem en de leden 
van zijn gezin de hand kwamen druk
ken. Gelukkig echter gtbeurde dit niet 
zo zeer ten afscheid als wel om de fami
lie Mulders de beste wensen voor de 
toekomstige periode mee te geven. 
Mogen ze ook in vervulling gaan! 

,,Als ik boodschappen doe, lwu ik altijd de cas
sabons zelf. 1lfoeder doet gelukkig net alsof ze 
het niet merkt! 
Dat loopt hard op__ met die bons. In tijd van 

bons, dat ik een maan o vijf had ik 
17 gulden terug kreeg. Ik 

zoveel 
kocht er een beeld 

van een 
toch wel 

blouse van. Nou, 
"van op . . . .  

daar keek Moeder 

Ja, dat loopt hard op! Elke tien gulden, aan De Gruyter-artikelen 
besteed, brengt één gulden weer bij U terug. Geld besteden voor 
levensmiddelen moet U tóch; doe het dan tenminste voor betere waar. 

U hoeft er niets voor te plakken. 
" 

U hoeft er niet naar te raden. 

U hoeft er niet op te wachten: 

De Gruyter's cassahons zijn AL TIJD geldig, 
ALTIJD inwisselbaar en U krijgt ALTIJD 
een gulden terug voor tien gulden aan bons. 

Televisie. Televisie. 
De Lopik televisii:•zender is 
met uitzendingen begonnen 

ALS U NU EEN TELEVISIE

APPARAAT AA.'��CHAFT 

kunt U te'evisie in uw woning ontvan"en. 
l dat U zo'n apparaat demonstreren.

R :\ i > l Ü• T t, C H N l S C H B U R E A U 

J. VA� DEN BREKEL
RECHTERSTRAAT, 80XTEL 

SPORT-NIEUWS 

UITSLAG 

PAARDENSPORT-CONCOURS. 

Het j.l. Zondag op het terrein van 
Café Van den Aker door de Rijvereni
ging "St. Martinus" met medewerking 
van de Bereden Politii: georganiseerde 
concours is in meer dan één opzicht ge
slaagd. 
Eerstens was er een grote belangstelling 
en tweedens werd in wedstrijd-rivaliteit 
bewezen, dat .9P gebied van de paarden
sport in Boxtel behoorlijke nummers in 
paardendressuur en -rijkunst kunnen 
worden gegeven. 
Nadat de viertallen van St. Martinus 
met hun dressuurnummer het begin had
den gemaakt met de uitvoering van het 
programma, gaf de Bereden Politie met 
haar achttal een mooi eu stijlvol gere
den carrousselnummer, wat de bewcn
ds>ring had van alle paardensport-lief
hebbers. 
In het springconcours werden de prijzen 
behaald als volgt: 1. H. Moonen, van 
de Bereden Politie �2 J. Kurstjens, 3. P. 
v. d. Sloot, van ::it. Martmus; 4. C.
Zwaan, 5e. Th. Ophelders, Bereden Po
litie; 6 A. v. d. Linden, St. Martinus. 
In de Zadelrit bleek uit de superioriteit 
van de Bereden Politie, dat de mannen 
van St. Martinus zich nog meer vaar
digheid moeten eigen zien te maken. 
Hierin was de uitslag: 1 D. de Jonge, 2. 
i\j. de Kunder, 3 P. Doornik, 4 Th. Op
helders, Bereden Politie; 5. A. v. d. Lin
den, 6 Dollevoet, St. Martinus. 
De prijzen in de Jachtrit vielen uitslui
tend ten deel aan de ruiters van de Be
reden Politie: 1 M. de Kunder; 2. G. 
Gabriels; 3. D. de Jonge. 
In het nummer Stoelendans maakte 
daarentegen St. Martinus een goed gi
guur: 1 P. van der Sloot; 2. A. v. d. 
Linden; 3. C. v. d. Sloot, St. Martinus; 
4. Moonen, Bereden Politie; 5. Adr. v. 

Sloot, St. Martinus; 6. P. v. Doornik, 
Bereden Politie. 
Na de afwerking van het concours dank
te de Voorzitter van St. Martinus de 
heer K. L: Buisse van de Bereden Politie 
voor zijn medewerking bij de organisatie 
van dit ruiterconcours, dat zowel de 
deelnemers als - de toeschouwers een 
spannende middag had bezorgd. 

ONDERL. CONCOURS HIPPIQUE , 
BEREDEN PELOTON RIJKSPOLITIE. 

Er staat Boxtel weer een interessant hip
pisch gebeuren te wachten. want het be
reden peloton van de Rijkspolitie wil zijn 
eerste lustrum vieren met een serie on
derlinge wedstrijden op Woensdag 10 
October, aanvang 2 uur n.m. 
Degenen, die het peloton al eens eerder 
aan het werk hebben gezien en b.v. de 
prestaties op het Zondag door de Rij
vereniging St. Martinus georganiseerde 
concours aanschouwd hebben, weten dat 
er ook a.s. Woensdag iets goeds gebo
den zal worden. De toegang is vrij, zo
dat velen onbelemmerd kun_nen gaan ge
nieten van de prestaties van de Rijks
politie, welke een programma heeft 
samengesteld met de volgende nummers: 
1. Dressuur (individueel); 2. Dressuur 
(8-tal); 3. Groot springconcours. 4. 
Cross-Country. 
De wedstrijden, die zullen worden ge
houden op de Oude Renbaan te Boxtel, 
staan wederom onder leiding van de 
Wachtm. Ie kl. K. L. Buise. Jury-leden 
zijn Kapt. Besseling en Wachtm. te kl. 
Buise. A.s. Woensdag dus naar de Oude 
Renbaan! 

HOCKEY-NIEUWS. 

Heren: Forward - Mep 7 - 0 

Mep 2 - Rapidity 2 1 - 1 

De eerste competitie-Zondag heeft het 
eerste heren-elftal van Mep een zware 
nederlaag opgeleverd. Het elftal speelde 
tegen Forward uit Tilburg en moest lij
delijk toezien, hoe reeds voor de rust 
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BOVENDEERT J 
SCHOENHANDEL, TEL 407 ' 
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door de Tilburgse club een 2-0 voor
sprong werd genomen, ofschoon tot dan 
toe de elftallen nog behoorlijk aan elkaar 
gewaagd waren. 
Na de rust echter werd de score onver
stoorbaar -opgevoerd door Tilburg, mede 
door verschillende opzettelijke fouten 
van de verdedigers, waarvoor de scheids
rechters terecht een groot aantal straf
corners aan de Tilburgers hebben toege
kend. Indien de doelverdediger zich niet 
zo goed van zijn taak gekweten had, 
zou de uitslag zeker nog �r geweest 
zijn. 
Het tweede heren-elftal behaalde een 
beter resultaat en wist Rapidity 2 uit 
Oss een gelijk spel af te dwingen, terwijl 
de veldmeerderheid van Mep zeker een 
overwinning gerechtvaardigd had. Het 
verband tussen de verschillende linies 
was nog te zwak, terwijl ook de voor
hoede teveel individueel spel vertoonde. 
A.s. Zondag speelt het dames-elftal zijn 
eerste competitie-wedstrijd tegen Geel
Zwart uit Veghel om half een en we ho
pen, dat onze dames in hun eerste wed
strijd een ·beter resultaat zullen bereiken 
als de heren. Het eerste heren-elftal 
speelt om 2 uur tegen Zwart-Wit 2 uit 
Breda en we hopen, dat de heren thans 
een beter resultaat zullen weten te be
halen als vorige Zondag. Het 2e heren
elftal speelt een uitwedstrijd tegen Were 
Di in Tilburg, waarbij onze heren op 
sterke tegenstand zullen kunnen re
kenen. 

Fatima-kapel 

(Verantwoordin2 i11Rekomen 
Vorig saldo 
Wekelijkse bijdrage 
N.N., Nieuwstraat 
N.N., Den Dungen 
Offerbusje 
Wekelijks kwartje 

giften) 
f 701,91 
" 12,50 

0,50 
0,50 
6,61 
0,25 

Totaal f 722,27 

cl J 



Sportnieuws 
DE STAND DER BOXTELSE 

DERDE KLASSERS. 
AFDELING A. 
Taxandria 5 3 2 0 8 11- 4 
vsv '34 4 2 2 0 6 10- 1 
Tongelre 4 3 0 1 6 11- 5 
Schijndel 4 2 1 1 5 11- 5 
SCB 4 2 1 1 5 8-10
Boxtel 4 2 0 2 4 8- 8
Deurne 4 2 0 2 4 11-14
BI. Geel 4 1 1 2 3 6-12
Budel Sch. 5 1 1 3 3 ·6-12
St. M. Gestel 4 1 0 3 2 5- 7
wvvz 4 0 2 2 2 5- 7
Geldrop 4 1 0 .3 2 4-10

AFDELING B. 
ODC 4 3 1 0 7 14- 2 
Oss '20 4 3 0 1 6 8- 4
Bladclla 4 3 0 1 6 10- 7
Dongen 4 3 0 1 6 11- 8
Heusden 4 2 1 1 5 7- 4
wsc 4 1 3 0 5 6- 4
Baardwijk 4 2 1 1 5 9- 7
Reusel Sp. 4 2 0 2 4 19-11
Gudok 4 2 0 2 4 6- 9
Conc. SVD 4 1 0 3 2 5- 7
Korvel 4 0 0 4 0 2-17
OJC 4 0 0 4 0 1-14

KSV "BOXTEL". 
Boxtel 1 - Budel Schoot 5 - 2
Heusden 2 - Boxtel 2 2 - 7
Boxtel 4 - Boskant 2 7 - 3 

Boxtel heeft Zondag over alle linies ge
zegevierd en merkwaardigerwijze hebben 
alle elftallen daarbij een achterstand om 
weten te zetten in een klinkende over
winning. 
Het eerste team stond met de rust nog 
met 2-1 in het krijt bij Budel Schoot, 
terwijl het tweede en het vierde elftal 
beide reeds een kwartier na de aan
vang met een 2-0 achterstand te kam
pen hadden. Het doorzettingsvermogen 
heeft Zondag bij de roodwitters dus wel 
een voorname rol gespeeld! 

Bij de wedstrijd Boxtel !-Budel Sch. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

21e Zondag na Pinksteren. 

Rozenkrans zondag. 
7 October 1951. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half t t de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der Parochie; z.a. gel. H. Mis 
voor een bijzondere intentie; om kwart 
vóór 8 gel. jrgt. voor Catharina v. 
Liempt-Schoenmakers; z.a. gel. H. Mis 
voor Cornelis Johannes Maria van Kes
sel; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Hen
rica van Schijndel vanwege de buurt; 
9 uur gel. H. Mis voor Marcellus van 
Boxtel en Anna Maria v. d. Ven; z. a. 
gel. H. Mis voor Jacoba van der Meij
den-v. d. Pas; half 11 Hoogmis gez. 
mndst. voor Petrus v. d. Velden. 
Vandaag gaat in alle H. Missen de te 
schaal voor de arme kerken (Appen
dix 111), de 2e schaal voor de bijzon
dere noden van het Nederlands Episco
paat, welke beide collectes ten zeerste 
worden aanbevolen. 
Na de Hoogmis zal de H. Bloedcloek in 
de Bloedkapel ter verering worden uit
gesteld. 
Vandaag afhalen van het bl_aadje "Ave 
Maria" in de sacristie. 
Na de Hoogmis om kwart voor 12 Ma
riagarde in de Kapel op Duinenclaal. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Iedere avond van deze week is het om 
7 uur Lof met rozenhoedje. 
Wij sporen nogmaals onze parochianen 
aan om gedurende de Octobermaand, 
indien mogelijk, dagelijks dit Lof bij te 
wonen en ook in de huiselijke kring veel 
bijzonder werk te maken van het bidden 
van de Rozenkrans. 
Woensdagavond godsdienstcursus voor 
18-jarigen.
Donderdag, feestdag van Maria's God
delijk Moederschap.
Donderdagmorgen is er om kwart voor
7 een H. Mis voor het geestelijk welzijn 
van de leerlingen van de Mater Amabi·
lisschool van onze parochie.
Vrijdagavond om 8 uur vergadering v.
cl. H. Familie.
Zatercl;:ig is er gelegenheid om te biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 uur
tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
Vandaag na de Hoogmis tot 1 uur
's middags en van 3 tot 11 uur 's avonds
is de Tentoonstelling van de Boxtelse
Missienaaikring in de Ark geopend.
Maandqg van 3 tot 11 uur 's avonds.
Zondag a.s., 14 October, is het Op
dracht van nieuwe leden van de Maria
Congreg<J.tie. Vandaar zullen de stoelen
in de H. Mis van 9 uur worden gereser
veerd voor de Congreganist.en. Onder 
het Lof 's avonds om 7 uur, zal de op
dracht plaats hebben, waartoe de stoe
len in het Priesterkoor vrij gehouden 
worden. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Jacobus de Pijper; z. a. gel. H. Mis 
voor Hendrina v. cl. Loo-v. Oorschot; 
half 8 gel. H. Mis voor Elisabeth Leen
ders-v. Kaste,-en v.w. de Broederschap 
van de H. Antonius van Padua; half 9 
gef. gez. jrgt. voor Cornelis v. d. Staak
v. Hout. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Maria v. cl. Staak-v. Hout; z.a. gel. 
I-1. >'dis vcor Johann,·s Jac. v. Kempen; 
half 8 gel. mndst. voor Petrus v. d. Vel
den; half 9 gel. H. Mis voor Henriëtte 
Witteveen-Schöne. Hedenavond om 7 
uur Lof met rozenhoedje. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Jacobus Vullings; half 8 gel. mnclst. 
'l'OOr Theresia Johanna Heerius-Strij
bosch; half 9 gel. I -1. Mis voor een bij
zondere intentie; z.a. gel. jrgt. voor 
Hendricus Hobbelen-v. Heesch; I-1. Hart
altaar gel. jrgt. voor Harrie Prick. 

was het reeds direct na de aanvang 
merkbaar, dat de thuisclub op winst be
groot had, want Budel Schoot ging het 
zwaartepunt - noodgedwongen - al 
spoedig in de verdediging leggen. Zon
der verlies brachten de gasten het er 
niet af met deze tactiek, want al vrij 
gauw zag de ver opgedrongen rechts
half van Boxtel, H. v. cl. Meyden, kans 
om met een harde schuiver een bres te 
slaan in het Budelse verdedigingsbloc. 
Het zou hierbij voor de rust stellig niet 
gebleven zijn, als de roodwitte verdedi
gers wat beter op hun qui vive waren 
geweest. Nu gaven ze Budel Schoot twee 
kostbare presentjes, waarmee ook de 
weclstr,ijdkansen van een mogelijke over
winning omsloegen naar een mogelijke 
nederlaag. Met de rust was het nog 
2-1 voor de bezoekers, die deze voor
sprong tot een kwartier na d.e rust wis
ten te behouden.
Toen greep v. cl. Plas zijn kans. Hii om
speelde twee, drie Budelse verdedigers
en gaf na deze solo-ren ook de keeper
geen kans 2-2.
Boxtel zag toen de kansen keren en be
gon meer aandacht aan het veldwerk te
besteden. De gevolgen bleven niet uit.
V. cl. Plas kreeg al spoedig zijn tweede
doelrijpe kans en ook nu was het raak
3-2. Budel Schoot kon het vanaf dat
moment niet meer bijbenen en moest het 
initiatief geheel aan het roodwitte aan
valsquintet laten. Dit zorgde met syste
matisch opgebouwde aanvallen voor le
gio ka,isen, doch in de afwerking faalde 
men telkens. Totdat W. van Weert -
de debuterende middenvoor - bij een 
solo-attaque zodanig in zijn bewegingen 
belemmerd werd, dat de goed leidende 
scheidsrechter v. cl. Heyclen een straf
schop moest toekennen: v. d. Laak vol
trok het vonnis 4-2. Vele malen ver
schenen de rooclwitters toen nog voor 
de vijandelijke veste, doch alleen links
buiten Pastoors wist eenmaal van de 
ontreddering in de Budelse gelederen te 
profiteren, zodat de eindstand 5-2 
werd. 
Al met al ziet men, dat er over deze 

Hedenavond 7 uur Lof met rozenhoedje. 
Hedenavond om 8 uur godsdienstcursus 
voor 18 jarigen. 
DONDERDAG: Feestdag van Maria's 
Goddelijk Moederschap; kwart voor 7 
gel. I-1. Mis voor het geestelijk welzijn 
van de leerlingen van de Mater Amabi
lisschool; z. a. gel. H. Mis voor Lam·· 
berta v. Kempen-Smits; half 8 gef. gel. 
jrgt. voor Lambertus v. Gerwen; half 9 
gez. H. Mis voor Gertrucla Prick-Lii
nen. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
VRIJDAG: kwart vóór 7 gef. gez. jrgt. 
voor Wilhelmina van Rulo; z. a. gel. 
jrg_t. voor Hendricus v. Overbeek; half 
8 gef. gel. Jrgt. voor Catharina v. Ger
wen-v. Heerenbcek; half 9 gel. H. Mis 
voor Adriana Leem1akers-Avendonks. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen-
hoedje. 
Hedenavond om 8 uur vergadering voor 
de H. Familie. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Hubert Gerard v. Leeuwen; 
Half 8 gel. H. Mis voor Hubert Wil
lem Driessen en Johanna Maria Dries
sen-Willems; z. a. gel. H. Mis voor 
Henclrica v. Laarhoven; half 9 gef. gez. 
jrgt. voor de familie v. Wilhelmus de 
Visser. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. Gelegenheid om te biech
ten ·;an half 3 ,tot 4 uur en van 6 uur 
tot half 8. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: 
Franciscus Coenraacl de Groot geb. te 
Vught (St. Petrus) en won te 's Bosch 
(Orthen) en I-lenrica van den Besselaar 
geb. en won. in deze parochie; Corne
lis Josephus v. cl. Gouw, geb. en won. 
in deze parochie en Theresia Maria Jo
hanna Ermes, geb. en won. te Oister
wijk, par. St. Johannes, waarvan heden 
de 1 e afkondiging geschiedt. 
Johannes van Etten uit deze parochie en 
Alice B(iitenhek, uit de parochie van het 
H. Hart; Johannes Maria van Doorn uit
's Bosch (Orthen) en Johanna Mecheli
na van den Boogaard uit deze parochie,
waarvan heden de 2cle afkondiging ge
schiedt.
Gerardus Wilhelmus Tiellemanf, geb. te
Oss (O.L.Vr.) en won. te Boxtel (H.
Hart) en Wijnando Maria Theresia Bus
geb. te Bussum (St. Vitus) en won. te
Boxtel (H. Petrus); Antonius Johannes
van Lieve_nogen uit deze parochie en
Petronella Maria Memel, geb. te
's Bosch en won. te Schijndel, waarvan
heden de 3dc ·afkondiging geschiedt.
�e 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.

Feestdag van de H. Rozenkrans 

21ste Zondag na Pinksteren. 
7 October 1951. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk, de tweede 
gaat voor de Bijzondere Noden. En bui
ten aan de kerk wordt elke Zondag en 
Feestdag, voor en na de H.H. Diensten 
gecollecteerd voor de H. Hart-Stichting 
ten bate van onze arme medeparochia
nen. Op deze eerste Zondag der maand 
bevelen wij deze collecte nogmaals drin-
1.(end aan. 
De Hoogmis is vandaag met volkszang. 
Vanavond is het om 7 uur -Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Verder is het deze week elke avond om 
half 8 Lof met rozenhoedje vanwege de 
Octobermaand. 
Maandag, Woensdag en Vrijdag is het 
met volkszang. 
WOENSDAG - des avonds om 8 uur 
godsdienstcursus voor achttienjarigen in 
de Ark. 
DONDERDAG - feestdag van het 
Moederschap van de H. Maagd Maria. 
VRIJDAG des ::ivomls om 8 uur 1-1. 
Familie voor mannen in de wijk-kapel 
de Burcht. 
Tenslotte wordt er nogmaals op gewe-

wedstrijd heel wat meer vriendelijke 
dingen gezegd koQclen worden, clan over 
de vorige ontmoetingen; dat Zondag j.l. 
de weg geopend werd voor een succes
volle opmars nemen wij echter nog te 
mogen betwijfelen op grond van de on
samenhangend gespeelde eerste helft en 
een nog te onproductieve tweede helft. 
Misschien gaat de overgang echter wat 
geleidelijker in haar werk en heeft Box
tel met het oog op a.s. Zondag niet alle 
kruit willen verschieten . . . . . .  
Voor Boxtel 2 en 4 geldt slechts de aan
sporing om op dezelfde weg voort te 
gaan. Boxtel 3 kan er a.s. Zondag bij de 
eerste competitiewedstrijd een voorbeeld 
aan nemen. Succes rood witters! 

Programma voor a.s. Zondag: 
SCB 1 - Boxtel t
Boxtel 2 - Heusden 2
Nijnsel 1 - Boxtel 3 
Nijnsel 2- Boxtel 4 

2.30 uur 
2.00 uur 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 

W.S.C. - O.D.C. 0- O
O.D.C. 2- W.S.C. 2 3 - 4
O.D.C. 3 - R.K.S.V.A. O - 6 

O.D.C. 4 - Boschkant 2 - 0
Eindstand O - 0 �af de verhouding
goed weer! 

In het begin van de wedstrijd WSC
ODC was de thuisclub in de aanval en 
moest de ODC-verdediging alle zeilen 
·bijzetten om erger te voorkomen. Het
!tikte haar echter volkomen om deze
eerste stormloop af te slaan en toen de
WSC-crs met behulp van hun halflinie
hun aanvallen nog meer stootkracht wil
den geven, ondervonden zij al meteen
dat dit wel wat te riskant was.
Een plotselinge uitbraak der ODC-ers,
een flitsend schot van v. d. Bogaard te
gen de deklat deed hun de halflinie
ijlings terugroepen. Het werd-nu ee� op
en neergaande strijd, waarbjj Adelberg
van WSC iets meer te doen kreeg dan 
zijn overbuurman. Op magnifieke wijze 
wist hij een hard schot van v. cl. Bogaard
onschadelijk te maken. Toen even daar-

zen dat in deze weken het KERKEGELD 
zal worden opgehaald, hetwelk bedraagt 
minstens 25 cent per communicant, d.i. 
iedere parochiaan die zijn plechtige H. 
Communie gedaan heeft. 
In de loop van de week zal de St. Pie
terspenning worden opgehaald. 
ZONDAG: IN DE KERK: 
6 uur l.cl. voor overleden moeder; 7 uur 
l.d. voor overleden moeder; 8 uur l.d.
tot bijzondere intentie; kwart over 9
l.cl. uit dankbaarheid t.e.v. H. Gerardus
en 0. L. Vrouw v. Altijddurende Bij
stand; half t t HOOGMIS voor Wed. 
v. Kerkhof v'.w. St. Raphaël.
IN DE WIJK-KAPEL DE "BURCHT":
kwart over 7 l.d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn der parochianen; half 9
l.d. tot Bijzondere Intentie; kwart voor
10 l.d. tot Bijzondere Intentie.
MAANDAG: 7 uur gez. jrgt. voor Mar
tinus Welvaarts-v. d. Besselaar z.e. en
Joanna de dochter; zijaltaar l.j. voor Ja
cobus v. Grinsven en Josina v. Grinsven
z.e.; kwart voor 8 l.j. voor Leny Berg
man; half 9 l.cl. voor Antonius v. Rooii
Pcters; half 10 Gez. Huwelijksmis.
DINSDAG: 7 uur l.d. voor over!. Fam.
v. Osch-v. d. Brand; zijaltaar l.d. voor
over!. Fam. Enclstra-de Jong; kwart voor
8 l.d. voor Maria Kurvers-v. Nistelrooij;
half 9 l.d. voor Petronella v. Oers; half
10 Gezongen Huwelijksmis; half 11 Ge
zongen Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur gef. l.d. voor Wil
helmina v. Oerle en over!. fam. v. Oerle
v. Nuenen; kwart voor 8 l.j. voor Jo
hanna Bergmans-v. d. Sanclen; zijaltaar 
l.i. voor Franciscus Wagenaars; half 9
l.i. voor Wilhelmina v. Oirschot-v. d.
Sloot.
DONDERDAG: 7 uur Lel. voor geeste
lijke belangen der leerlingen van de Ma
ter Amabilis-School; zijaltaar l.d. voor
1-Ienricus v. Grinsven; kwart voor 8 l.d.
voor Antonius Wagenaars, echtgenote en 
zonen; half 9 l.d. voor Antonius v. Rooij
Peters; half 10 Gezongen Huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur gel. mndst. voor Maria
v. Esch-v. Dijk; kwart voor 8 l.d. voor
Johanna Verbunt-v. Mechelen; zijaltaar
l.d. voor Theodorus Timmermans; half
9 gel. mndst. voor Gerdina Scheepens
Smeekens.
ZATERDAG: 7 uur gel. mndst. voor Jo
hannes v. Schijndel-Zwanen berg; kw. v.
8 l.i. voor Wilhelmus v. Esch; zijaltaar
l.d. voor Jan de Rooij-v. cl. Meerenclonk
te Best over!.; half 9 gel. m_ndst. voor
Antonius Mandos-de Koning.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

2te Zondag na Pinksteren. 
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ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Cor
nelis Schelle!kens. 
MAANDAG: -half 8 jrgt. voor Maria 
Henrica, hsvr. van Corn. Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus v. d. Boogaard. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dora v. d. Boogaard. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Toelen. 
ZATERDAG: half,..8 jrgt. voor Anna 
Maria van Kessel. 

Deze week zullen geschieden: 
Donderdag mndst. voor Joannes Berg
man. Vrijdag mndst. voor Henrica Vor
stenbosch. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG 7 Oct., ZONDAG ONDER 
HET OCTAAF VAN HET FEEST VAN 
DE J-1. THERESIA: 5e dag van de no
veen: om 7 uur H. Mis voor Johannes 
Maas vanwege de Broederschap van Ha
kendover; om half 9 H. Mis voor Jo
hanna Renclers-v;:in de Maasdijk; 10 uur 
plechtige hoogmis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie. 
De eerste schaal gaat voor onze Arme
Kerken; en de tweede schaal voor de 
Bijzomkre Noden. 

na Van Munster van ODC doorbrak 
wist hij door tijdig uitlopen een doel
punt te voorkomen. 
Meestal liepen echter alle aanvallen 
reeds dood op beide verdedigingen, die 
deze middag wel buitengewoon in con
ditie waren. 
Na de rust gingen de ODC-ers tot het 
offensief over en behielden, mede door
dat de halflinie der WSC-ers zich in de 
verdediging terugtrok, een veldmeerder
heid tot het einde van de wedstrijd. Dat 
het niet tot doelpunten kwam pleit nog
maals voor de voortreffelijke verdedi
ging van deze Waalwijkse ploeg. Toch 
konden de ODC-ers bijna juichen toen 
v. d. BoRëlard op een pass van Van Mun
ster inliep en hieruit een hard schot naar
de verste hoek van het WSC-doel diri
geerde. Keeper Aclelberg wist echter met
een fantastische sprong de bal uit zijn
heiligdom te ranselen. Naarmate de tijd
verstreek werd de wedstrijd harder, maar
de Heer van Oosten wist door tijdig en
juist ingrijpen de strijd bin_neµ de spor
tieve perken te houden.
Hoe fel men ook vocht voor het zo be
geerde goaltje, beide verdedigingen ga
ven geen krimp en wezen alle aanvallen
resoluut af. Beide ploegen konden dan
ook na afloop van deze wedstrijd met
het resultaat 0-0 tevreden zijn.
Het tweede elftal leed zijn eerste ne
derlaag met 4-3 van WSC 2. Volgende
keer weer beter.
Programma van a.s. Zondag: 

ODC - Gudok • 2.30 uur 
ODC 2-GVV 2 12 uur 
St. M. Gestel 3 - ODC 3, 12 uur 
Essche-Boys - ODC 4 12 uur 

In afwijking van de toegezonden kaar
ten, is de wedstrijd van het 4e elftal 
omgezet in een uitwedstrijd tegen Esch. 
Vertrek vanaf de Cantine per fiets om 
11 uur. 

BELANGRIJK 1 

Degenen die de wedstrijd Nederland
België willen bezoeken, kunnen zich 
hiervoor opgeven tot 10 October bij de 
Secretaris, Ridder van Cuijckstraat 6. 

Na de hoogmis repetitie voor de zange
ressen in de school. 
Des middags om half 3 LOF, en bij goed 
weer buiten PROCESSIE. 
MAANDAG, 6e dag van de noveen: 
om 7 uur H. Mis voor Johannes Brands; 
en om kwart voor 8 voor de leden van 
de godvruchtige vereniging ter ere van 
de H. Theresia. 
DINSDAG, 7e dag van de noveen: 
om kwart voor 8 H. Mis voor de over
leden ouders van den Breekel-van den 
Heuvel; en om 10 uur gez. huwelijksmis 
met assistentie, voor Servatius van den 
Breekel en Johanna Verhoeven. 
WOENSDAG, Be dag van de noveen: 
om 7 uur H. Mis voor de leden van de 
godvr. ver. ter ere v. d. H. Theresia; 
en om kwart voor 8 voor rector Piggen 
te Oisterwijk overleden. 
DONDERDAG, 9e dag van de noveen: 
FEESTDAG VAN HET MOEDER
SCHAP VAN DE 1-1. MAAGD MARIA: 
0111 7 uur H. Mis voor het geestelijk 
welzijn van de leden van de Mater 
Ama bil is-School te Boxtel; en om kwart 
voor 8 tot bijzondere intentie. 
VRIJDAG: Jaarlijkse Aanbiddingsdag
voor onze Parochie: om 7 uur H. Mis 
voor Johannes Maas; om kwart voor 8 
voor Maria de Punder-Huige; en om 
half 9 gez. H. Mis voor de leden van • 
de godvr. vereniging ter ere van de H. 
Theresia. 
De aanbiddingsuren zijn verder als volgt 
ingedeeld: 

9.30-11 .30 Schoolkinderen. 
11.30-12.30 KERKEIND. 
12.30- 1.30 BOSEIND. 
1.30- 3.30 Schoolkinderen. 
3.30- 4.30 MIJLSTRAAT 2e gedeelte 

& KINDERBOS. 
4.30- 5.30 MIJLSTRAAT Ie gedeelte 

& KOEVOORT. 
5.30- 6.30 VORST. 

Des avonds om 7 uur LOF: tevens slui
tingsplechigheid van de noveen ter ere 
van 0. L. Vrouw van Fatima. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Anna Maria Peijnenburg-v. cl. 
Sande. 
GELEGENHEID OM TE BIECHTEN: 
dagelijks vóór de HH. Missen, en Zater
dag van 6 tot 7 uur. 
KATECHISMUS-LESSEN DEZE WEEK 
OP SCHOOL: 
Klas A: Dinsdag les 6, en Vrijdag les 

7 en 8. 
Klas B: les 5 en 6. 
Klas C: de vragen 53, 54, 56 en 63. 

0AR. ST JANS ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

21e Zondag na Pinksteren, 
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ZONDAG, feestdag van 0. L. Vrouw 
van de H. Rozenkrans: half 7 1.j. voor 
Jan Avenclonks; 8 uur I.m. voor Jacobus 
Vullings overleden te Boxtel; 10 uur 
de plechtige Hoogmis tot welz. der par.; 
3 uur plechtig Lof met processie. 
In alle HH. Missen de te schaal voor de 
Arme Kerken in ons Bisdom. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Cornelis 
v. Schijndel; half 8 I.m. voor Josephus
v. cl. Velden als overleden lid proc. van
Kevelaar; 8 uur l.j. voor Maria Jan
Avenclonks.
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Cornelis
Branten; 8 uur 1. j. voor Johannes van
Zeeland; half 10 z. huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Johanna
Cornelis v. Schijndel; half 8 l.j. voor Jo
hanna v. Zeeland; 8 uur l.i. voor Hen
clricus v. Overbeek en Engelina hsvr.
DONDERDAG, feestdag van het Moe
derschap van 0. L. Vrouw: 7 uur z.j.
voor Mevr. Wilhelmina Reinier-v. Schijn
del; half 8 l.i. mndst. voor de leden van
de Boerinnenbond; 8 uur l.i. voor Johan
nes v. Zeeland.
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Cornelis
Quinten; half 8 l.j. voor Adrianus van
Zeeland; 8 uur l.i. voor Johannes Chris
tianus v. Gestel.
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Everclina
Cornelis Quinten; half 8 l.i. voor Hen
clrica Johannes C_hristianus v. Gestel; 8
uur 1. j. voor Marinus v. cl. Laar.

Wij maken er onze bezoekers op attent, 
dat a.s. Zondag ook een kassa geopend 
is bij de ingang der cantine. Hier kan 
men echter alleen kaarten voor 2e Rang 
en kinderkaarten nemen. 

D.V.G. - VOLKEL 2- 2.

Ook in de tweede competitiewedstrijd 
(in de 1 e klas van de Brab. Voetbal
bond) is het DVG niet gelukt een over
winning te boeken. Voor de tweede 
keer speelde men gelijk. Deze tweede 
wedstrijd was een getrouwe· copie van
de eerste. DVG was op het veld steeds 
de meerdere, doch kon voor het doel 
der gasten daaraan geen uitdrukking 
geven. Volkel zette. af en toe ook wel 
eens een gevaarlijke aanval op en tegen 
alle verwachtingen in hadden de gasten 
3 minuten voor de rust daarmee succes. 
De Volkel-midvoor kwam toen alleen 
voor de DVG-keeper, die kansloos ge
passeerd werd. Zo kwam de rust. 0-t. 
Na de thee gaf DVG wederom de toon 
aan. Maar door het te korte spel en een 
schotloze voorhoede kwam men voorlo
pig niet tot doelpunten, totdat DVG 
door een grote fout van de Volkeldoel
man de gelijkmaker als het wa�e cadeau 
kreeg. De keeper der gasten liet een 
voorzet van v. d. Boer gliwen en de 
stand was 1-1. DVG had hiervan niet 
lang plezier, want bi,�nen de minuut nam 
Volkel weer de leiding. Het was weder
om de midvoor, die een van de lat terug
gekaatste bal opving en in het doel 
kopte. 1-2. De Liempdenaren trokken 
toen met man en macht ten aanval en 
men had daarbij succes, toen v. Schijn
del uit een door v. d. Boer goed geno
men corner de stand op gelijke voet 
wist te brengen. 2-2. Volkel werd toen 
1,11et de rug tegen de muur gedrongen, 
maar doelpunten bleven uit. 
Het tweede elftal speelde thuis tegen 
Essche Boys en moest met �en 2-5 
nederlaag g_enoegen nemen. 
A.s. Zondag: DVG !-Gemert 3

Boskant-DVG 2. 

ZONDAG: half 71.m. tot welz. der par.; 
8 uur 1.j. voor Johanna Marinus v. de 
Laar; 10 uur z.j. voor Theodorus Oerle
mans en Helena hsvr. 

In de Kapel der Eerwaarde Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Jan Maas; 
Dinsdag 7 uur I.m. voor 11\eo v. Hal 
v.w. Kerkeind; Woensdag 7 uur I.m. v.
Adrianus v. Hastenberg v.w. Loe-eind;
Donderdag 7 uur I.m. voo.r Çor Saris
v.,v. de Vlassprei; Vrijdag 7 uur I.m. v.
Hubertus v. Aarle als over!. lid H. Bloed;
Zaterdag 7 uur 1. m. voor Arnolda Franc.
Kreyveld als over!. lid H. Theresia; Zon
dag 7 uur I.m. voor Josephus v. d. Vel
den als over!. lid: Moeder van Goede
Raad.
De papier-verzameling ten bate van het
Seminarie is begonnen. Zij dus, die dit
liefdewerk willen steunen, geven hun
oud papier mee met hun kinderen naar
school. Iedere maand wordt het daar op-
gehaald.
GEDOOPT: Adrianus P. J. zoon van
H. v. Kasteren-v. Laarhoven; Hendricus
P. W. zoon van P. Hulsen-Schellekens.
30e Josephus v. cl. Velden overleden te
Liempde.
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

21e Zondag na Pinksteren. 
Rozenkrans-Zondag. 
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Vandaag Rozenkrans-Zondag. H.H. Mis
sen om 7 uur, half 9 en 10 uur plechtige 
Hoogmis voor de Parochie. Onder de H. 
Mis van half 9 zullen de kleintjes hun 
eerste H. Communie doen. Voor de gro
ten zal alleen voor en na deze H. Mis 
de H. Communie worden uitgereikt. 
Tweede schaalcollecte voor "Onze Arme 
Kerken", derde voor Bijz. Noden Epis
copaat. Na de middag om 3 uur plech
tig Lof waaronder het scapulier aan de 
kleintjes zal worden opgelegd en een 
korte toespraak gehouden wordt. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
met Rozenhoedje en gebed tot de H. 
Joseph v.w. de Octobem1aand. 
Donderdag is 't Feest van het Moeder
schap van de J-1. Maagd Maria. 
ZONDAG: 7 uur rnndst. voor W/ilhel
mina Konings-v. cl. Laar; half 9 jrgt. 
voor Cornelis van Brunschot en Theo
dora Latijnhouwers hsvr.; 10 uur pl. 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Antonius 
van der Bruggen; 8 uur 1-1. Mis voor 
Mei. Maria Ernerentia Banens. 
DINSDAG: 7 uur 1-1. Mis voor Antonia 
Wilhelmina van Rulo; 8 uur mnclst. voor 
Gerardus van den Akker. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Ge
rardus Josephus van Oers; 8 uur gef. 
jrgt. vo9r de \"v' eled. Heer Gerardus 
Verheyen. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor de 
lev. en over!. leden R.K. Boerinnenbond; 
8 uur gef. jrgt. voor Mevr. Anna Elisa
beth v. Velddriel. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Gtrardus 
van den Akker; 8 l,\!r gef. jrgt. voor de 
\"v'eled. Heer Arnoldus Gerardus Ver
heyen. 
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Hen
dricus van den Langen berg; 8 uur gef. 
irgt. voor Isabella Maria Verheyen. 
Elders: I-1. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Henclricus van 
den Langenberg. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 7 October. Feestdag van 0. L. 
Vrouw van de H. Rozenkrans. Deze mid
dag om 3 uur Lof met rozenhoedje. 
Donderdag: Feestdag van het Moeder
schap der Heilige Maagd Maria. 
De gehele week: 0111 kwart voor 8 Lof 
met Rozenhoedje. 
ZONDAG: om 7 uur 1-1. Mis tot bijzon
dere intentie; om half 9 voor de over
leden leden der familie Windstosser; om 
10 uur voo,· het tijdelijk en geestelijk 
welzijn van onze weldoeners. 
MAANDAG: om 7 uur voor Wilhelmus 
Versteiinen. 
DINSDAG: om half 8 voor Dokter 
Theodorus Strengers. 
DONDERDAG: om half 8 voor de over
leden en levende leden der Handboog
schutterij "Eenclracht-Rozenjacht". 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Socialisme fout in zijn uitvoering Ook het beginsel dat "de gemeenschap 
recht heeft in te grijpen in de bezits
verhoudingen" had juist kunnen zijn: 
als men er n.l. bij bedoeld had: ,,indien 
door die bepaalde bczitsverhoudingen 
anderen onrecht wordt aangedaan"; en 
dan nog maar zover als dat onrecht gaat. 
Maar zij hebben dit beginsel zo opge
vat, dat niemand meer rechten op zijn 
bezit behoudt, alle bezit eigenlijk aan 
de gemeenschap toebehoort en onder 
de enige, uitsluitende en allesomvattende 
zeggingsmacht valt van de gemeenschap. 
Zo heeft het moderne socialisme ge
tooncl, weinig beter te zijn dan het oude 
en wij weten niet wat het beste was 
voor de goede gang van zaken: het 
oude socialisme dat steeds in de oppo
sitie was om onrust te kunnen zaaien 
en daardoor revolutie te bewerken, of 
het moderne socialisme dat medewer
king verleent aan de regering en aan 
regeringsinstanties maar daardoor de 
maatschappij in banen· leidt die voor 
onze samenleving fataal kunnen worden. 

De vorige week schreven we over de 
foutieve grondbeginselen van het socia
lisme: zijn m,lterialisme en de opvatting 
als zouden alle hog�e dingen in het 
leven - zoals 'godsdienst, wetenschap, 
rechtswezen en kunst slechts uit
vloeisels zijn van het heersende produc
tiesysteem. 
Vroeger, in de S.D.A.P., leefde dit so
cialisme volop en openlijk. Vandaar dat 
het toen voor de katholieken verboden 
was om er lid van te zijn. Na de oorlog 
is de oude S.D.A.P. niet teruggekeerd: 
vele aanhangers van de S.D.A.P. waren 
afkerig geworden van het volledig ma
terialisme dat er aan ten grondslag lag. 
Bovendien was de oude S.D.A.P. een 
partij die steeds weigerde mede te wer
ken aan de regering en uitdrukkelijk in 
de oppositie wilde blijven, en vele leden 
wilden ook dit veranderd zien. Zo kwam 
na de oorlog een nieuwe partij tot stand: 
de Partij van de Arbeid, die hoofdzake
lijk de oud-S.D.A.P.ers wilde herenigen 
en .bovendien de partij graag uitgebreid 
zag tot alle arbeiders van welke gods
dienstige of politieke richting ook. 
De beginselen in de Partij van de Arheid 
werden sterk gewijzigd. Men schreef, 
van nu af te steunen op rjf begin�elen 
van de democratie, de persoonlijke waar
de van de mens en de rechten van de 
g-emeenschap om in de bezitsverhoudin
gen in te grijpen. 
Dit klonk niet kwaad, en op deze begin
selen zoals ze daar staan in hun alge
meenheid, was niet veel aan te merken; 
vandaar dat het lidmaatschap van de 
P. v. d. A. niet uitdrukkelijk werd ver
boden. 
Er was ook inderdaad een groep katho
lieken die het in de P<irtij van de Arbeid 
wilden proberen, maar het waren toch 
de oud-S.D.A.P.ers die er de lakens 
bleven uitdelen en met hen bleef ·deze 
nieuwe partij, zij het dan ook onder de 
vlag van mildere beginselen, de oude 
koers houden, de koers van het soci_alis
me. En in de laatste weken heeft de 
P. v. d. A. in zijn manifest en in zijn 
urgentieprogram, weer ten duidelijkste 
laten zien en het ook uitgesproken: dat 
zij blijven streven naar een socialisti
sche maatschappij. 
De na-oorlogse tijd heeft bovend;en be
wezen, dat het socialisme, ook in zijn 
hedendaagse uitvoering in de P. v. d. A., 
fout is. We willen hiervoor enkele argu
menten aanvoeren. 
De P. v. éf A. heeft getoond achter de 
�voorden van zijn beginselen, zoals we 
deze daarjuist weergaven, een addertje 
verborgen te houden en wel een dat 
venijnig kan bijten ·en inderdaad ook
giftig is en wanneer wij niet oppassen 
zoveel gif in onze maatschappij kan uit
druppelen dat het dodelijk wordt. Dit 
addertje is het collectivisme: wat vooral 
inhoudt dat zij in de maatschaopij niets 
meer en niets anders willen zie;; dan het 
g-eheel: de collectiviteit; of, minder eer
biedig �ezegd: de gehele collectie van 
mensen in zijn geheel - zoals men ook
kan spreken van een collectie post
zegels. 
Om deze vergelijking door te trekken: 
bij een collectie postzegels spreekt het 
voor iedereen vanzelf dat er sprake kan 
zijn van een kostbare collectie in zijn 
geheel, maar ook van een kostbare 
groep zegels van een land apart, of een 
kostbare serie, of zelfs een kostbare 
zegel op z'n eentje, los van de collectie 
in zijn geheel. Iedereen zal zeggen: zo 
is het in de mensencollectie eveneens: 
de hele gemeenschap is voornaam, iede
re groep afzonderlijk eveneens, en zelfs 
iedere persoon afzonderlijk los van de 
gemeenschap is voornaam, zeer voor
naam zelfs, want hij is het evenbeeld 
van God en heeft in zijn leven te stre
ven naar God door Gods wetten in 
alles te beleven� 
De mens apart is, van deze kant beke
ken, zelfs voornamer dan de collectie 
in zijn geheel. En juist op dit punt zegt 
de moderne socialist: halt! De mens is
deel van het geheel en niets anders, zijn 
waarde als persoon l;>_estaat alleen in zijn 
waarde als deel van het geheel, als 
sociaal wezen. De mens, zegt de mo
derne socialist is volkomen afhankelijk 
van de gemeenschap en heeft als enig
doel : de g-emeenschap.
Hier is dus geen plaats meer voor
groepswaarde of persoonswaarde los van 
het geheel, geen plaats meer voor ver
schil in standen of klassen, geen eigen 
standsrechten, geen eigen persoonsrech
ten, niets dan een opgaan in het geheel: 
alles moet van het geheel komen en
alles moet voor het geheel bestemd zijn: 
alles collectief! En hiervan verwachten 
ze dan toch het geluk in het leven van 
iedere mens waarnaar toch iedereen 
streeft _om dit in red_!!lijke mate in zijn 
leven te bereiken en in overdadige mate 
in zijn eeuwig voortbestaan na het leven. 
Maar dit laatste is er in het moderne
socialisme ook niet bij, evenmin als in 
het oude socialisme. Zij kijken alleen 
naar het nu, niet• ziende dat juist het 
eeuwige ziin wetten stelt die het leven 
moeten beheersen, welke vorm dit leven 
hier ook aanneemt. 
Wat dit collectivisme voor onze maat
schappij kan betekenen, hebben we al 
in vele artikelen op vele punten laten 
zien: wegwerking van de standen, weg-

werking of verzwakking van de eigen
dom, onmogelijk maken van eigendoms
verwerving voor de arbeider, overdre
ven staatszorg en staatsbemoeienis, 
waardoor alle persoonlijk initiatief 
wordt onderdrukt of zeer sterk bemoei
lijkt, e11z. 
Met het moderne socialisme, levend in 
de Partij van de Arbeid, zijn we wel 
aardig bedrogen uitgekomen. Laten we, 
gezien het bovenstaande, nog maar eens 
kijken naar de beginselen die de P. v. d. 
A. als fundament van zijn nieuwe partij 
neerlegde. Bij die beginselen vinden we 
staan: de persoonlijke waarde van de 
mens. Dit leek een best beginsel, omdat 
we dit konden opvatten in onze zin. 
Maar als men dan gaat verkondigen dat 
de persoonlijke waarde van de mens 
alleen bestaat in het "deeltje-zijn-van-'t
geheel" dan is die persoonlijke waarde
niets persoonlijks meer. T. 

Gemeenteraadsvergadering 

Gas::: en Watertarieven verhoogd 
BOXTEL ZIT MET 

BOUWPERIKELEN. 

In de vorige week Vrijdag gehouden 
openbare vergadering, nam de voltallige 
Raad van de _gemeente Boxtel zijn be
slissingen ten aanzien van een serie min 
of meer belangrijke voorstellen, d�e door 
B. en W. voor die avond waren opge
spaard. 
Na de behandeling , van _ç!e formele 
OP._eningspunten, werd besloten tot ver
plichting van waterpokkenaangifte. Tot 
voorkoming of beteugeling van besmet
telijke ziekten en onreinheid in scholen 
en • kinderbewaarplaatsen, werd boven
dien een verordening vastgesteld, die tot 
strekking heeft in de gevallen, waarop 
de besmettelijke ziektewet niet van toe
passing is, toch dwingende maatregelen 
te kunnen nemen. 
In verband met de steeds meer voorko
mende verontreinigingen en verstoppin
gen der riolen werd door B. en W. aan 
de Raad voorgesteld in de Politieveror
dening een zodanige wijziging aan te 
brengen, dat het voortaan strafbaar is 
vuil of vuil water in de straatkolken der 
openbare riolering te werpen of te doen 
afvloeien. Er zal gepoogd worden om
degenen, die daaraan 9ehoefte hebben, 
gelegenheid te geven tegen betaling, de 
beerputten te laten ledigen. Maar zo 
gauw het rioleringstelsel in Boxtel ver
nieuwd is, zal de algehele aansluiting 
zoveel mogelijk bevorderd worden. 
Voor de periode, die ons nog van deze 
mogelijkheden scheidt, deden de raads
leden B. en W. diverse voorstellen aan 
de hand, die de moeite van het over
wegen waard zijn. Verder kan het par
ticulier initiatief in vele gevallen goede 
oplossingen geven. 
Een verzoek van de heer A. A. Brekel
mans, Boomstraat, Gemonde, om een 
voetpad aan het openbare verkeer te 
onttrekken, werd op grond van de tal
rijke bezwaren der belanghebbenden 
niet-ontvankelijk verklaard. Aan het lid 
Rekkers, die een lans brak voor de ver
zoeker, deelde de voorzitter mede, dat 
de opheffing van het bewuste voetpad 
pas kan worden overwogen, wanneer de 
betrokkene voor een nieuw pad heeft 
gezorgd. 
Van het herziene uitbreidingsplan werd
door Gedeputeerde Staten destijds 
slechts een gedeelte goedgekeurd, zo
dat voor de overige gedèelten, ge
naamd Landelijk Gebied I en Landelijk 
Gebied Il, nog steeds de oude normen 
gelden. Aangezien deze niet geheel pas
sen in het kader van het herziene plan, 
werd door B. en W. voorgesteld een be
sluit te nemen, waarvan het gevolg zal 
zijn, dat bouwplannen, die het herziene 
plan doorkruisen, zullen kunnen worden 
geweerd. Dit besluit, dat ten hoogste 
één jaar geldig is, werd door de Raad 
na enig beraad genom�n. 
Daarna werden enkele voorstellen van 
administratieve aard aan de orde ge
s.teld, welke zonder op- of aanmerkin
gen onder de hamer door gingen. Ze
betroffen de wijziging in de voorgevel
rooilijn aan de Rechterstraat en het in
brengen van enkele percelen grond in 
het Grondbedrijf. 
De samenstelling van een nieuwe com
missie van· advies inzake woningtoewij
zing had meer voeten in cl(; aarde. Aan
gezien de leden A. Hekkens en .R. de 
Laat zich niet meer herkiesbaar hadden 
gesteld, waren de heren Th. Pastoor en 
J. Knoops door B. en W. ter vervan
ging voorgedragen. Het lid· De Visser 
stelde echter ook zijn mederaadslid L. 
Baayens candidaat, terwijl het lid De 
Weyst zijn buurman H. v. cl. Krabben 
op de nominatie stelde. Bij de stemming 
verwierven de zittende leden de meeste 
stemmen: de heer A. v. d. • Weyst 15 
stemmen, W. de Visser 14 stemmen en 
H. v. d. Laar eveneens .14 stemmen. Van 
de nieuwe candidaten brachten de
raadsleden v. d. Krabben en Baayens 10
stemmen op hun naam, terwijl de heren 
Pastoor en Knoops er 5 vergaard�n. De 
vijf eerstgenoemden hebben dus zitting 

in bedoelde comm1ss1e. De voorzitter 
sprak bij deze verkiezing een woord van 
dank tot de heren R. de Laat en A. 
Hekkens voor hun belangrijke bijdragen 
in dit z.i. ondankbare werk, terwijl hij 
een bemoedigend woord richtte tot de 
nieuwgekozenen, die onder zulke moei
lijke omstandigheden hun werk gaan 
beginnen. 
Vervolgens werd door de Raa.d aan bur
gemeester en wethouders machtiging 
verleend voor de uitvoering van het 
rioleringsplan. De voorzitter vertrouw
de er op, dat de kapitaalsuitgave voor 
dit zo urgent geworden plan goedge
keurd zal worden, in welk geval spoe
dig met de riolering in Boxtel begonnen 
zal kunnen worden. Dit is een eis van 
belang geworden, nu het waterschap 
,,Het stroomgebied van de Dommel" 
besloten heeft om in 1952 een aanvang 
te maken met de bouw van een zuive
ringsinstallatie, en in verband daarmee 
ook heeft aangedrongen op een spoedi
ge uitvoering van het door het Inge
nieursbureau Witteveen & Bosch ont
worpen rioleringsplan. De Raad behoudt 
uiteraard de bevoegdheden om het plan, 
zo nodig, in details te wijzigen. 
Op een verzoek van het bestuur van 
de R.K Jongensschool voor MULO om 
beschikbaarstelling van gelden voor de 
aanschaffing van 2 schrijfmachines, werd 
afwijzend beschikt, omdat de cursus 
machine-schrijven nu eenmaal niet in 
het MULO-leerplan is opgenomen en 
qus een geheel aparte opleiding vormt. 
Dezelfde school kreeg wél medewer
king van de Raad, waar het de inrich
ting van een spreekkamertje en de 
nieuwe methoden voor het onderwijs in 
boekhouden en handelsrekenen betrof. 
De MULO-school voor Meisjes op Dui
nendaal, die deze nieuwe methoden ook 
wil invoeren, kreeg eveneens de volle 
medewerking van de Raad. 
Voorts werd besloten de gemeentebe
groting voor het dienstjaar 1951 te wij
zigen, met het oog op de volgende 
voorzieningen: Uitbreiding van de gas
verwarming in de St. Aloysiusschool, de 
verbetering van de telefooninstallatie en 
de verlichting in het gemeentehuis; een 
herziening van de geraamde uitkeringen 
uit het gemeentefonds; de vervanging 
van de gemeente-secretaris gedurende 
diens ziekte. 
Bij de aanbieding van de gemeentereke
ning en de bedrijfsrekeningen over het 
dienstjaar 1949, werd door de Voorzit
ter voorgesteld tot leden van de com
missie voor onderzoek te benoemen de 
heren M. Rekkers, L. A. Kurstens en 
Ch. v. Susante. 
Op verzoek van enkele raadsleden wer
den aan dit drietal nog de heren A. v. 
Nistelrooy en A. v. d. Weyst toege
voegd. 
Over het voorstel tot verhoging van de 
gas- en watertarieven, alsmede van de 
huur der gas- en watenneters bleken 
de meningen bij lange na niet onver
deeld gunstig te zijn. 
En hoewel de Voorzitter in zijn inlei
ding met klem betoogde, dat de finan
ciële positie van de gemeentebedrijven 
een dergelijke verhoging noodzakelijk 
maakte, meenden verschillende raadsle
den dat daarmee aan hun bezwaren nog 
lang niet alle grond ontnomen was. 
Een veel geuite klacht betrof de be
perkte voorlichting in deze kwestie. 
Het lid v. d. Weyst vond verd_er, dat de 
voorgestelde verhoging van de huur der 
gas- en watermeters als een verkapte 
verhoging van het gasverbruik kon wor
den opgevat. Hiermee stemde het lid 
De Laat in, die 100% verhoging vooral 
niet verantwoord achtte omdat de gas
en watermeters dikwijls zo duurzaam 
blijken te zijn. De Voorzitter wees er 
daarbij echter op, dat een geregelde 
controle en revisie van de meters een 
eerste eis is, omdat de schade anders 
in vele gevallen niet te overzien zou 
zijn. Bovendien heeft het gasverbruik 
in onze plaats zo'n omvang aangeno
men, dat het gasbedrijf ook een betere 

accomodatie eist. 
Het grote gasverbruik drukt weliswaar 
de werkelijke kosten, doch vermeerdert 
de bijkomstige kosten in ontstellende 
mate. In vergelijking met de meeste an
dere plaatsen is het Boxtelse gastarief 
daarbij nog bijzonder laag. 
Tot nu toe was het te laag om de ge
meentebedrijven een gezonde basis te 
kunnen garanderen, laat staan een mo
gelijke en nodige uitbreiding te kunnen 
waarborgen. 
Het lid v. Nistelrooy vond het enigszins 
onbillijk, dat door de voorgestelde me
terhuur-verhoging de grootste verbrui
kers het hardst gedupeerd werden. Hij 
vond het tevens nodig te verzoeken om 
het industriegas niet te verhogen, waar
in hij teleurstellend beantwoord werd. 
Het was het lid v. d. Weyst tenslotte, 
die het ijs brak door de Voorzitter te 
verzoeken de voorgestelde verhoging 
van de huur voor gas- en watermeters 
even aan te houden en te behandelen 
bij de begrotingsdebatten. De directeur 
van de gemeentebedrijven zou de leden 
dan deskundig kunnen voorlichten, ter
wijl 1 Januari 1952 toch nog als ingangs
datum genomen zou kunnen worden. 
De Voorzitter had hiertegen geen be
zwaar en zodoende werd de kwestie 
"gas- en watermeters" van de agenda 
afgevoerd. De verhoging van de gasta
rieven met 1 cent en de watertarieven 
met 3 cent per m3 werd echter door 
allen goedgekeurd, behoudens door het 
lid A. v. Nistelrooy, die tegen stemde. 
Het lid De Visser verzocht B. en W., 
naar aanleiding van deze verhogingen, 
in de pers een uiteenzetting te doen 
geven over de financiële positie van de 
gemeentebedrijven en de noodzaak van 
de tariefswijzigingen. 
Het voorstel om eveneens met ingang 
van 1 Januari 1952 het vastrechttarief 
voor water te laten vervallen, strandde 
op een wel zeer steekhoudend argument 
van het lid v. Nistelrooy. Deze stelde 
nl. de vraag voor wiens rekening dan 
in den vervolge het overbruik zou ko
men. Tot nog toe was het regel, 
dat de verhuurder de kosten van het 
vastrechttarief betaalde, terwijl de huur
der het eventuële overbruik bekostigde. 
Bij een afschaffing van de vastrechtta
rieven zou zodoende een ernstig ge
schil kunnen rijzen, waarvan de Voor
zitter de consequenties nog niet meen
de te kunnen overzien, zodat het voor
stel aan de agenda en dus ook aan ver
dere besprekingen werd onttrokken. 
Daar er herhaaldelijk misbruik wordt 
gemaakt van de tot nog toe verleende 
gezinsreductie op het gasverbruik (en 
wel voornamelijk door degenen, die ook 
voor verwam1ingsdoeleinden gas ver
bruiken) stelden B. en W. voor de ge
zinsreductie voor gas te beperken tot 
een maximumverbruik naar verhouding 
van de grootte van het gezin. Dit werd 
door de Raad zonder meer aanvaard, 
zodat gezinne11 met- 4 of 5 kinderen 
%0 1113 met 6 of 7 kinderen 1080 1113, 
met 8 'of meer kinderen 1200 m3 per 
jaar mogen verbruiken. 
Nadat de openbare vergadering een 
ogenblik geschorst was en men in ge
heime zitting beraadslaagd had over 
een te elfder ure ingelast agendapunt, 
werd van voorzitterszijde aan de Raad, 
het voorstel gedaan orn het college van 
B. en W. te machtigen tegen nader be
kend te maken voorwaarden de Oos
tenrijkse houten woningen te verkopen. 
De Raad ging hiermede accoord. 
Bij de rondvraag vroeg het lid v. Nis
telrooy of de inwoners van Boxtel des
gewenst zelf de gas- en watermeters 
kunnen aanschaffen. Voorts informeer
de hij naar de mogelijkheid om op de 
weekmarkt de verkoop van bepaalde 

artikelen, die niet aan de eisen van de 
warenwet voldoen, te weren. Aan beide 
vragen. zal aandacht besteed worden. 
Het lid Kurstjens meende nog eens na
drukkelijk op het belang van de water
lossingen te moeten wijzen, gezien de 
verwaarlozingen die er op dit punt her
haaldelijk geconstateerd kunnen worden. 
Het lid De Visser informeerde naar het 
hoe en waarom van de stopzetting der 
woningbouw op Kalksheuvel. De Voor
zitter kon hem hierover nog niet vol
ledig inlichten, omdat de kwestie nog 
hangende is bij de ministeries Weder
opbouw en Justitie. 
Wel liet hij er zich over uit, dat de si
tuatie diep grievend was voor de ge
meente Boxtel, die de dupe was gewor
den van te vergaande formele bevoegd
heden. 
De Voorzitter hoopte straks in een af
afzonderlijke raadsvergadering het ne
telige geval uit en te na te kunnen be
handelen. 
Verder liet het lid De Visser een bouw
kwestie op de Bosscheweg uit de doe
ken doen. Bij de bouw van een woning 
was daar nl. een misverstand ontstaan 
over een aanvänkelijk" toegeze_gde zijde
lingse afstand van 5 meter, welke -
naar de Voorzitter mededeelde - we
gens gewijzigde bebouwingsvoorschrif
ten veranderd was moeten worden in 3 
meter. 
Het lid v. d. Krabben uitte een eerste 
klacht over de onvoldoende verzorging 
van het gemeentelijke sportterrein, door 
0.0.C. in gebruik, en 'n tweede klacht 
over de verpachting van staanplaatsen 
op de kermis. 
Wat de eerste aanmerking betrof, acht
te de Voorzitter een onderhoud met het 
bestuur van de betrokken vereniging 
wenselijker, terwijl hij aangaande de an
dere kwestie durfde te verzekeren, dat 
gegadigden uit de gemeente Boxtel 
steeds zoveel mogelijk tegemoet geko
men worden. 
Hét lid G. v. d. Meyden drong nog 
eens aan op het plaatsen van waarschu
wingsborden in de buurt van de scholen, 
terwijl zijn naamgenoot, P. v. d. Mey
den de Voorzitter vroeg om de grond
transacties, die destijds plaats gevonden 
hebben in verband met de verbetering 
van de Liempseweg, met spoed af te 
werken ten gerieve van belanghebben
den. 
Het lid De Laat meende, dat het nu 
tijd was geworden om de drinkwater
voorziening in Kleinderliempde resoluut 
in goede banen te leiden en de nalatig 
gebleven huiseigenaren te verplichten 
tot het slaan van goede putten. Op zijn 
informaties betreffende de plannen voor 
de z.g. Breukelse Brug en het Zwem
bad, kreeg hij te horen, dat deze nog 
in bewerking waren. De brug in de v. 
Salmstraat is e_chter al "gepland". 
Aan de verschillende opmerkingen over 
de toestanden van wegen en fietspaden 
�oegde het lid Oliemeulen tenslotte nog 
het verzoek om de Rechterstraat, na de 
algehele sloping spoedig te verbreden. 
Hieraan zal, naar de Voorzitter mede
deelde, gehoor gegeven worden, terwijl 
teze]fder plaatse ook aandacht besteed 
zal worden aan de afrastering van de 
thans openliggende tuinen. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitaluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 14 OCTOBER 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Marl<t Telefoon 364 

EEN OPROEP 
Z. H. Paus Pius XII schreef zijn laatste 
brief van 15 Sept. j .!. over het bidden 
van het Rozenkransgebed. Hij zegt o.a.: 
Het herhalen van telkens dezelfde 
Weesgegroetjes hoeft helemaal niet saai 
of nutteloos te zijn. Als ge trouw de 
Heilige Geheimen of Mysteries van de 
Rozenkrans overweegt, zal het juist an
dersom zijn. De ondervinding immers 
bewijst, dat het Rozenhoedje U vervul
len kan met wonderbare kracht, dat ge 
ongemerkt de deugden van Jezus en 
Maria in U opneemt, dat ge het moe
derlijk Hart van Maria een zacht ge
weld aandoet. 
...... Wij willen, dat de gewoonte be
waard blijft, om in het gezin het rozen
hoedje te bidden. Doet het samen voor 
het Maria-beeld. Dan zal de rozenkrans 
het hart van de ouders verbinden met 
dat der kinderen die van hun dagelijks 
werk thuiskomen. Diezelfde Rozenkrans 
verbindt het huisgezin met alle huisge
noten, die afwezig zijn en ook met hen, 
die zijn gestorven. 
Zo zal de Zoete Moeder komen in de 
schoot van Uw gezin. Haar milde zegen 
zal over U · komen. En eensgezindheid 
zal er heersen naar het voorbeeld van 
Nazareth. 
...... Ja Uw gezin zal een kleine kerk 
worden, van waaruit een heerlijk gebed 
ten Hemel stijgt...... Het zal worden 

een school voor het Christelijk leven 
van Uw kinderen. Spontaan zal in hun 
zielen opbloeien de liefde tot Christus. 
Vanzelf zullen ze de grote waarde van 
het gezamenlijk gebed leren verstaan, 
als ze van jongsafaan hun ouders vóór 
God geknield zien 

DE INTENTIES. 
Paus Pius XU geeft Zijn Apostolische 
zegen bizonder aan allen, die bidden 
voor de volgende intenties. 
Voor allen, die opgesloten zijn in ge

vangenissen en concentratiekampen. 
Voor de bisschoppen, die om het Ge

loof gevangen werden. 
Voor de kinderen, voor de vaders en 

moeders, die weggerukt zijn uit hun 
gezin, en gedwongen worden "in 
een vreemd land onder een vreem
de hemel" te leven. 

Voor eendracht onder de volkeren. 
Voor de katholieken, die gedwongen 

worden het Geloof van hun vade
ren te verwerpen en te breken met 
de H. Stoel. 

Voor de kinderen, welke men overal op 
de wereld door geweld of met list, 
door opvoeding of boosaardige cam
pagne, van hun onschuld wil be
roven. 



Opinie==onderzoek 
Dit is het verslag van een opinie-onder
zoek, waarbij vele personen zijn onder
vraagd, uit alle rangen van Boxtel. Ze 
mochten over hun antwoord nadenken 
en konden rustig hun mening zeggen. 
De vraag was: ,,Vindt U de rozenkrans
bidden nuttig?" 
De meest interessante meningen hebben 
we hier. 
De volgende personen zeggen er het 
hunne van (natuurlijk blijven de namen 
geheim!): 
Een moeder, een zakenman, een jongen, 
een zieke, een vader; een verpleegster, 
een meisje, een jongedame, een zuster, 
een kindje, een broeder. 

Een moeder: 
Bidden is moeilijk. En toch, ia, het moet 
gebeuren. Maar dikwijls valt 't heus niet 
mee. Houdt er je hoofd maar eens bij! 
En soms heb ik ook weinig zin, eerlijk 
gezegd, om er aan te beginnen. En vol
houden is nog moeilijker. In dit opzicht 
blijven we allemaal kinderen. Weet je 
wat onze "Moeder de H. Kerk" nu doet 
(daar kunnen we nog wat van leren!): 
Zij geeft ons iets, wat we in de hand 
kunnen houden en aftellen, kraaltje na 
kraaltje. Zij misgunt ons niet het plezier 
van "iets gedaan te hebben". Want dat 
gevoel heb ik, als ik klaar ben met m'n 
rozenhoedje. 

Een zakenman: 
't Rozenhoedje duurt ni�t lang, en toch 
juist lang genoeg om eens echt gebeden 
te hebben. Dàt is al vast veel. Maar in 
het huisgezin moet je er de hand aan 
houden. Wil er tenminste iets van 
terecht komen. Als 't rozenhoedje gebe
den moet worden, dan is 't precies of 
we ons allemaal herinneren, dat we nog 
van alles te doen hebben. M'n vrouw 
moet per se nog iets nakijken en h�t 
meisje moet eigenlijk nog even een 
boodschap doen, ik moet per se vlug 
nog opbellen en trek dan eens flink aan 
m'n sigaar. Als we . eenmaal met 't 
rozenhoedje begonnen zijn, dàn weet 
mijn vrouw van voortmaken. Als we 
klaar zijn met het bidden is m'n sigaar 
nog aan, is dat geen prestatie? 

Een Jongen van 15: 
Ik weet het niet. Ik vind het nogal saai. 
Vooral o_mdat ze er thuis nog zoveel 
Onze-Vaders bijbidden voor de overle
den familie. En dan volgt er nog een 
gebed tot de H. Antonius en nog veel 
andere weesgegroeten voor alles en nog 
wat. - Als die gebedjes zo worden af
gedreund, zoals mijn zusje dat doet, is 
het een hele ceel. Och, dan zit ik wat 
te soezelen. 

Een zieke:
Weet je, waar ik maar steeds aan terug
denk, wanneer ik het Rozenhoedje bia? 
Aan Lourdes. Ik zie nog voor me al die 
duizenden mensen, die samen het Ave 
Maria zingen: met brandende kaarsen 
door de donkere avond. Eeuwen en 
eeuwen heeft de Katholieke Kerk het 
Rozenhoedje �beden. Ik stel me zo 
voor dat ik meetrek met een machtige 
processie naar de Hemelse Moeder. We 
dragen de 15 Mysteries 111ee. Ik voeg 
mijn zwakke stem bij het geweldige 
grootste gebed, dat opstijgt uit millioenen 
monden. Ik weet nu waarvoor ik leef, 
waarvoor ik lijd en bid, Ik heb een reus
achtig vertrouwen. Ik voel me soms 
warm worden van binnen, als ik denk 
aan de Rijkdom van ons Geloof. God, 
wat hebben we toch veel voor op 
anderen. 

Een Vader: 
't Valt .veel mee. Zeker, als ie zo'n vrouw 
hebt als ik. Ah, die kan dat allemaal zo 
verd...... handig voor elkaar boksen. 
Ze zegt: ,,Jantje, waar zullen we nu 
,,voor bidden? Mientje nu bidde gij 'ns. 
"Waarvoor? Voor de missie, voor· de 
"zieken in de buurt, of de mensen, die 
"vervolgd worden, of de kinderen, die 
,,vader en moeder verloren hebben". -
Ze denkt overal aan, mijn vrouw. En zo
doende heb ik ook heel wat verder over 
de wereld leren kijken dan toen ik 25 
was. 

Een verpleegster: 
Wat mij dikwijls is opgevallen: het geeft 
je zo'n rust. Bij een plotseling ongeluk, 
bij een treurig sterfgeval, wanneer • al 
het mogelijke gedaan is: dan zeg ik ge
woonlijk tegen de familie: Laten we 
even samen het Rozenhoedje bidden. Ja 
werkelijk, dat geeft een rustig vertrou
wen ip God. Je kunt weer kalm je ge-

dachten ordenen en de gebeurtenissen 
in een juist licht zien. 

Een meisje 
Zult U 't me niet kwalijk nemen. 't Is 
misschien niet mooi, wat ik zeg. Ik heb 
er eigenlijk nooit iets voor gevoeld. Ik 

• wil heel eerlijk zijn. Gewoonlijk sta ik
er niet bij stil. Soms heb ik wel eens een 
ogenblikje gedacht: Wat zou Onze Lie
ve Vrouw hebben aangehad? Hoe zou 
Jezus er hebben uitgezien? - Heus, ik 
beloof U, dat ik er. in 't vervolg eens 
meer mijn best op zal doen. 

Een jongedame: 
't Is niet zo lang geleden, dat ik ben 
gaan begrijpen, hoe ik het Rozenhoed
je moet bidden. Ik wou, dat ze me dat 
eerder verteld hadden. Vroeger wilde ik 
elk weesgegroetje goed bidden en tege
lijk een der Geheimen qverwegen. Mijn 
biec!itvader zei mij nu, dat dát niet de 
bedoeling is. ,,Je moet de weesgegroeten 
niet prevelen, spreek ze duidelijk uit, 
doe het goed· en verstaanb;iar. Maar ie 
hoeft niet bij elk weesgegroetje ná te 
denken, wat je woord voor woord zegt. 
Nee, het is beter een algemene houding 
aan te nemen van toejuiching, vol eer
bied en vol vertrouwen op de Heilige 
Maagd. En voor de verdere rest moet 
ge denken aan de Geheimen. Probeer je 
deze voor te stellen en in te leven". Nu 
gaat het veel beter. • 

Een zusterke:
Gelukkig hoeven we niet geleerd te zijn, 
om het rozenhoedje goed te bidden. De 
meest eenvoudige mens kan het, als hij 
wil. En al zouden we nog zo'n grote 
heilige of beroemde geleerde zijn, dan 
zouden we er nog genoeg aan hebben. 
Het schoonste van ons Heilig Geloof 
komt in de rozenkrans voor. De H. Ge
heimen gaan over de voornaamste ge
beurtenissen van Jezus en Maria, Maria
Boodschap, Visitatie, Kerstmis, enz. Ik 
kan heel mijn vurigheid, mijn hoop en 
liefde uitzeggen in het rozenhoedje. Ik 
beschouw de Geheimen. Elk geheim is 
mijn geheim geworden. Het is een stuk 
van mijn leven. De Geheimen zijn niet 
zo maar dingen, die lang geleden ge
beurd zijn. 
Ze duren voort. In elk Geheim bewon
der en aanbid ik God's grootheid en 
goedheid en liefde. 

'n Schoolkind: 
,,Bidden jullie 't rozenhoedje thuis, 
Sjaantje?" 
"Nee, want moeder zegt, dat ze 't veel 
te druk heeft. Wij gaan in de kerk. Vo
rige keer zat Riekske te praten en te 
lachen. Toen kwam er een grote mens, 
en die pakte ze bij het oor. Ze moest op 
de knieën gaan zitten. Zo op de grond. 
Ja. Dat heb ik zelf gezien. En onze 
Jan ook. Onze Jan gaat ook altijd naar 
het Lof. Want dan komt Mia ook ..... . 
Ken je Mia niet??? ...... Daar vrijt hij 
mee. Krijg ik een prentje van jou?" 

Een Broeder:

Laat hopen, dat U me niet verkeerd be
grijpt. Ik vind de rozenkrans het meest 
democratische gebed. In het rozenhoed
je staat de grondwet voor het volk. 
Jezus wilde leven onder het volk, be
vriend zijn met het volk, Zijn bloed 
geven voor het volk. Jezus' bezorgdheid 
is echt. De twaalf, die Hij tot apostelen 
koos, de menigten, welke Hij toesprak, 
waren uit alle standen eo lagen der be
volking. De omgeving waarin Hij leefde 
en stierf, was het alle<!_aags toneel van 
het platteland en de grootstad. Hij leefde 
tussen het gezwoeg der Joden, hun on
gemak en kommer, hun vurigheid en 
verbijstering, dwaasheid en gekonkel. 
Heel dat leven trekt in de geheimen van 
de rozenkrans aan ons voorbij. 

Besluit. 
In de loop der jaren heb ik veel van de 
mensen gehoord. Het mooiste is me 
bijgebleven. Ik heb er meer uit geleerd 
dan uit vele geleerde boeken, Misschien 
kan het ook voor U van nut zijn. Som
mige antwoorden zijn van meerdere per
sonen. Ik heb ze wat gerangschikt en 
bij elkaar gezet. Enkele antwoorden zijn 
van jaren terug, andere weer zijn kers
vers. H.et grootste gedeelte van het ant
woord van het zusterke heb ·ik gehaald 
uit de brief van een vurige Kaiotster. 
Het heeft me het meest getroffen en 
verblijd. Want dát is de grote ontdek
king van een Katholiek in de moderne 
wereld. 
Volgende week de opinie van een 
pastoor. H. V.·

N ajaars�Modeshow 
WINTERMODE GEEFT GROTERE 

ARMSLAG BIJ KEUZE. 

Boxtel kreeg deze week officieel be
zoek van Madame Mode. .Geïnvi
teerd door de Fa. F. J. Witteveen,
alhier, gaf :zij aan een uitgelezen 
schare dames haar belangrijkste richt
lijnen en kostbaarste adviezen voor 
het komende Winterseizoen. 

De foyer van Boxtel's Ark was Woens
dagavond omgetoverd in een intieme 
showroom, stemmig opgesmukt met 
bloemen uit de tuinen van ,,.De Anjer", 
en speels verlevendigd door wat piano
improvisaties. De heer Frits Witteveen 
mocht zich onder alle gezelligheid de 
gastheer noemen van een honderdtal 
dames uit Boxtel en omgeving, die zon
der twijfel verrast zijn geworden door 
de vele sublieme modelletjes uit de win
tergardarobe van Madame Mode. Deze 
invloedrijke Vrouwe toonde zich op 
deze najaars-show in zekere mate in
schikkelijk; dat wil zeggen: we hebben 
ze ooit lastiger aangetroffen. Ze bleek 
werkelijk begrip te hebben voor om
standigheden, zoals tijd en figuur die 
voor een dame kunnen meebrengen. Zij 
decreteerde dan ook niet waar het 
details als kraag, taille of hals betrof, 
bleef bij het oude waar het roklengte, 
mouw en schoudi:rs aanging, maar hield 
ha�r l<leurenpalet met veel zelfbeheer
sing aan de sobere kant. Dat. is echter 

alleen maar te waarderen, want de effen 
stoffen (slechts zo nu en dan afgewisseld 
door een streepdessin bij de swaggers 
en een hupse kleurencombinatie bij de 
cocktailjaponnen of deux-pièces) gaven 
distinctie aan de door de mannequins 
gracieus getoonde modellen. De aller
grootste verdienste hiervan was, dat :ze 
over de gehele linie draagb;iar :zijn -
een enkele buitenissigheid, die de ver
scheidenheid van Witteveen's collectie 
nog beklemtoonde, daargelaten. 
Zowel in mantels als in swaggers, in 
deux-pièces, als japonnen, in jersey
complets als cocktail-jap9nnen; in 
regenmantels als in driekwart-jasjes wa
ren modellen voor ieders smaak, maat 
en ...... beurs. 
De collectie was zó verscheidf!n, dat, al 
:zouden we tweemaal zo- veel ruimte mo
gen benutten als ons nu is toegemeten, 
we nog ruimte te kort zouden komen 
om alle details van de nieuwe modellen 
naar voren te brengen. L<!_ten we be
sluiten met de totaalindruk, dat de fa. 
Witteveen voor Boxtel en omgeving in 
de damesmode niet slechts verdienstelijk 
maar werkelijk toonaan_gevend is. 
Rest nog te vermelden, dat bij deze 
modeshow de hoedjes van de Fa. Thijs
v. d. Brandt en de tasjes van Lederwa
renhuis "Succes" beslist charme-verho
gend gedragen werden (konden worden) 
eri de reputaties van deze firma's. ten 
volle bevestigden. 
Het "woord" is nu aan de vrouw! 

* Dezer dagen zijn weer vele Boxtelse
zonen de Nederlandse verdediging gaan
versterken. Van metselaar, kantoorbe
diende of machine-bankwerker zijn ze
nu plotseling Stoottroeper, Limburgse
Jager of Grenadier - met alle stoer
heid van dien - geworden. En ander
half jaar zullen ze trachten 's lands wa
penrok met ere te d�agen. * Is dat 
voor U geen reden om. aan gironummer 
520.000 te denken? Of hebt U Uw stem 
al uitgebracht op een van de K.R.O.
figuren, die, omwille van onze militaire 
jeugd, enkele weken wedijveren in popu
lariteit? Zo neen, doe het spoedig, doe 
het nu! * De tentoonstelling van de 
paramenten, vervaardigd door de Box
telse Missienaaikring behoort weer tot 
het verleden. Maar het missie-thuis
front is gebleven. De dames van deze 
missielievende kring zijn al weer druk 
bezig aan de vorming van een nieuwe 
voorraad paramenten. En als U dit werk 
bij gelegenheid eens met een giftje wilt 
steunen, komt er straks zeker wéér een 
waardevolle verrassing voor de "herau
ten van het evangelie" voor de dag. 
* De "eerstejaars". van de Schilders
school hebben vorige week in 
groepsverband en op studentikoze wijze 
- hun ontgroening ondergaan. Een mid
dag lang zag men de adspirant-penselers
glazenwassen, stoepen schrobben, straat
concerten geven en wat al niet meer
doen. Wel, in dat opzicht hebben ze
de studentenbaret wel verdiend, de
ster incluis. * Wat die sterren op de
hoofddeksels betreft: de hoeveelheid
daarvan duidt op het aantal schooljaren.
Tot een gans sterrenbeeld komt men bij
"St. Lucas" niet toe, gezien men daar
geen "eeuwige" studenten kent, doch
alleen maar studenten, die zich serieus
beijveren voor hun zelfbekwaming.
* Op de R.K. Lagere T echn. School
Pius X doet inen het zónder fluwelen 
baretten en sterren, maar van het feit, 
dat de lichten er wederom avond aan 
avond branden, leiden we af dat ook 
dáár gedurende de winteravondcursus
sen weer hard gewerkt wordt door de 
ijverigsten onder onze jongelieden. Vak
kennis kweekt vakliefde ! * Wist U al 
met al, dat er in Boxtel nog altijd een 
z.g. N.V. ,,Dansvloer" bestond, die zich
niet meer met de dans maar nog wel
met de muziek bemoeit? Wel, Boxtels
Harmonie heeft het bestaan en de acti
viteit van dit comité dezer dagen nog
eens op prettige wijze ervaren: Bij mon
de van de heer W. Prick werd B. H. een
prachtige trombone aangeboden. De
eerste tonen die uit dit instrument hup
pelden waren voor de milde gevers.
* ,,Gimde" was Zondag j.l. voor de
Boxtelsen, de Rooisen, de Schijndelsen
en de Gestelsen weer eens het centrale
trefpunt. Een gezellig trefpunt, zo'n
echte dorpskermis ! * Gemonde zou in
alle gezelligheid dan ook beslist het
laatste woord gehad hebben, als er voor
volgende week niet de z.g. ,,Moppen
markt" te Boxtel op het programma
stond. Nu verwachten we daar weer een
boel gezelligheid, de Boxtelse najaars
markt eigen.

SPORT-NIEUWS 
R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 

O.D.C. - Gudok o - 3 
O.D.C. 2- G.V.V. 2 3 - 3 

Het Tilburgse Gudok slaagde er j.l. 
• Zondag in om de ODC-ers na vier on

geslagen wedstrijden de eerste neder
laag in dit seizoen toe ._te brengen.
De 3-0 overwinning der blauw-witten
was volkomen verdiend. Reeds in het
begin van de wedstrijd wisten zij door
fris en open spel de ODC-verdediging
voor vele moeilijke problemen te stel
len. Het niet tijdig reageren kostte de
O.D.C.-ers dan ook weldra het eerste
doelpunt. Uit een corner welke zeer
scherp voor het doel werd geplaatst,
verdween de bal tot grote ontsteltenis
van de ODC-aanhang achter keeper
Snijders 0-1.
De ODC-ers schenen het gevaar waarin

zij verkeerden nog niet voldoende te 
begrijpen, want nadat Snijders even 
later een schot uit de bovenhoek had 
weten te keren, wercl de bal niet vol
doende weggewerkt, zodat de Gudok
rechtsbuiten hierbii,de gelegenheid kreeg 
om de bal aan een van zijn vrijstaande 
collega's door te geven, welke laatste 
deze kans dankbaar benutte 0-2. 
Aanval na aanval werd toen door de • 
ODC-ers gelanceerd om in deze stand 
verandering te brengen, maar de Gudok 
verdediging wist alles te keren. Enige 
schoten hadden beter lot verdiend, maar 
ook Vrouwe Fortuna scheen deze mid
dag de O.DC-ers niet erg goed gezind 
te zijn. 
Na de rust handhaafden de ODC-ers 
hun offensief, maar de aanvallen waren 
:zo onsamenhangend van opzet, dat deze 
voor de Gudokverdediging geen enkele 
moeilijkheid opleverde. 
Het flitsende in de ODC-aanval ontbrak 
deze middag en mede omdat de Tilbur
gers alles op de verdediging zetten, kre
gen de rood-wit-blauwen geen enkele 
scoringskans. 
Toen op een gegeven moment Gudok 
de stand op 3-0 in haar voordeel had 
gebracht, speelden de ODC-ers een 
verloren wedstrijd. 
Ook een omzetting van het elftal bracht 
geen uitkomst. Toen scheidsrechter Van 
der, Heijden voor de laatste maal het 
fluitsignaal liet horen, was de eerste 
nederlaag der ODC-ers een feit. 
Het tweede elftal speelde thuis tegen 
GVV 2 uit Geldermalsen 3-3 gelijk. 
Het was jammer voor de reserves, dat 
zij in de allerlaatste minuut van deze 
wedstrijd de overwinning nog zagen ont
gaan. De gelijke stand geeft echter de 
verhouding beter weer. 
Programma voor Zondag a.s.:

Concordia S.V.D.-O.D.C. 
Voor de ODC-�rs is deze ploeg nog een 
oude bekende. En al bereikten de Bos
schenaren deze competitie nog niet veel 
resultaten, is het wel opmerkelijk dat 
alle nederlagen met een uiterst miniem 
verschil werden geleden. Voor de ODC
ers (willen zij beide puntjes uit Den 
Bosch medenemen) is 't dus "oppassen". 
O.D.C.-Junioren.
Evenals vorig seizoen komen ook dit
jaar weer 8 jeugdelftallen uit in de
Junioren-competitie t.w. 3 A-elftallen en
5 B-elftallen.
Het programma voor deze week luidt:
Zaterdag 3 uur: 

ODC 12-Rhode 6; OSC 5-ODC 
1 h Wilhelmina 13-ODC 10; ODC 
9-BMC 4; Wilhelmina 10-
ODC 8 . .

Zondag: 
12 uur: ODC 5-Wilhelmina 6 
1 uur: ODC 6-TGG 4 

Zwaluw 8-ODC 7 

K.S.V. ,,BOXTEL". 
S.C.B. -Boxtel 2 - t

(onder protest van Boxtel)
Boxtel 2 -Heusden 2 2 -t 
R.K.V.V.N. 1 -Boxtel 3 5 -3 
R.K.V.V.N. 2-Boxtel 4 4-4 

Het heeft Boxtel in de uitwedstrijd 
tegen de Bata-ploeg niet meegezeten. 
Ondanks het voortreffelijke spel, dat de 
roodwitters in deze ontmoeting wisten 
te ontplooien, moest men met een 2-1 
nederlaag de qeide winstpunten in Best 
laten. En dit geenszins omdat S. C. B. 
voetbal van nóg beter allooi speelde, 
want als het op een weergave van de 
krachtsverhouding was aangekomen, 
zouden de Batalieden met een gelijk 
spel dik tevreden hebben moeten zijn. 
Het was ditmaal werkelijk de 23e man 
uit het "stuk", die een dikke streep door 
Boxtel's rekening trok: De vergissingen 
van de scheidsrechter moesten Zondag 
toevallig allemaal op de debetzijde van 
Boxtel's budget worden aangetekend, 
hetgeen de verhouding van • beide par
tijen tota;il scheef trok. 
Begrijpelijk moest de wedstrijdleider zijn 
off-day met een protest bekopen, doch 
of Boxtel hiervan mettertijd nog enig 
profijt zal trekken, mag o.i. sterk be
twijfeld wordep. 
Een lichtpunt is, dat Boxtel Zondag j.l. 
haar aanhangers de beste beloften voor 
de toekomst heeft gedaan. Laten we ho-

pen, dat men deze beloften ook gestand
° 

zal doen en dat we a.s. Zondag reeds 
de start van een fikse opmars mogen be
leven. Men bedenke hierbij, dat het 
verdere verloop van deze competitie 
voor iedere ploeg nog '17 ontmoetingen 
behelst en dat het dus nog lang geen 
uitgemaakte zaak is wie in deze compe
titie het laatste woord zal spreken. Er 
zijn werkelijk nog mogelijkheden ge-
noeg ... . .  . 
Het programma voor a.s. 
Boxtel 1-Blauw Geel 1 
Baardwijk 2-Boxtel 2 
Boxtel 3-R.K.V.V.N. 1 
Boxtel 4-R.J5.V.V.N. 2 

Zondag: 
2.30 uur 

Voor Boxtel 1 zal het Zondag a.s. op
passen zijn teg�n het Veghelse Blauw 
Geel. We verwachten in het St. Paulus 
Sportpark dan ook een spannende strijd 
om de felbegeerde competitiepunten. 
Boxtel 2 heeft weer een kleine kans haar 
zegetocht. in Baardwijk voort te zetten, 
terwijl Boxtel 3 en 4 zich kunnen 
revancheren voor j.l. Zondag. 

STAND DER DERDE KLASSERS. 

Taxandria 
Schijndel 
Tongelre 
vsv '34 
SCB 
BI. Geel 
St. M. Gestel 
Boxtel 
Deurne 
Budel Schoot 
w.v.v.z.

Geldrop 

Dongen 
ODC 
Heusden 
Baardwijk 
OSS '20 
Bladella 
Reusel Sp. 
Gudok 
wsc 

Conc. S.V.D. 
Korvel 
0.).C. 

Afdeling A 
5 3 2 0 
5 3 1 1 
5 3 1 1 
5 2 3 0 
5 3 1 1 
5 2 1 2 
5 2. 0 3 
5 2 û 3 
5 2 0 3 
5 1 1 3 
5 0 2 3 
5 1 0 4 

Afdeling B 
5 4 0 1 
5 3 1 1 
5 3 1 1 
5 3 1 1 
5 3 0 2 
5 3 0 2 
5 3 0 2 
5 3 0 2 
5 1 3 1 
5 1 1 3 
5 0 1 4 
5 0 0 5 

HOCKEY-NIEUWS M.E.P. 

8 11-4 
7 17-6 
7 13-7 
7 12-7 
7, 10-11 
5 10-13 
4 8-8
4 10-9
4 12-16
3 6-12
2 6-10
2 5-16

8 13-8 
7 14-5 
7 9-5 
7 12-7 
6 8-7
6 11-9 
6 22-12 
6 9__:_9 
5 8-7

3 6-8 

1 3-18
0 1-16

Uitslagen der wedstrijden van Zondag 
7 October: 
Heren: M.E.P.1-Zwart-Wit 2 4--0 

Were Di 1-M.E.P. 2 1-2
Dames: M.E.P.-Geel Zwart 3-2
Het resultaat van de wedstrijden; die j.l. 
Zondag gespeeld werden, is wel zeer 
gunstig. Alle elftallen wisten hun wed
strijden te winnen. Het eerste heren
elftal had het tegen Zwart-Wit uit Bre
da niet zo moeilijk en wist reeds met de 
rust een 2--0 voorsprong te behalen . 
door 'doelpunten van Bastings en De 
Rooij. Na de hervatting werd nog twee
maal gescoord uit toegekende strafcor
ners, welke doelpunten kwamen van de 
stick van- H. v. Boxtel. Zwart-Wit had
beslist geen tegenpunt verdiend. 
De dames hebben haar eerste competi
tie-wedstrijd ook met een overwinning 
weten te beëindigen, na . eerst met 3-0 
voor gestaan te hebben. Geel Zwart uit 
Veghel kwam vooral de laatste minuten 
sterk aanvallen en wist nog twee doel
punten te scoren zodat het eind-resul
taat een 3-2 ovel}Vinning voor onze 
dames werd, welke zege zeer zeker ver
diend was. 
De heren van M.E.P. 2 speelden met 10 
man in Tilburg tegen Were Di en de 
uitslag van deze wedstrijd doet ons het 
best.e verwachten van dit elftal. De 
eind-uitslag 2-1 ten gunste van M.E.P. 
was reeds met de rust bereikt en of
schoon Were Di met man en macht 
poogde een gelijk spel te behalen, mocht 
dit toch niet gelukken dank zij de hech
te Boxtelse verdediging. 
A.s. Zondag spelen de dames voor de
competitie in Oirschot tegen de ploeg
van die naam .�n we zullen hopen, dat
ook nu weer een gunstig resultaat zal
kunnen worden behaald. De heren· van
Mep 1 gaan naar Den Bosch om Den
Bosch 1 partij te geven. We rekenen op
een pverwinning, waarvoor men echter
zijn uiterste best zal moeten doen.

Aangeboden: 25 jonge hennen 
en een verplaatsbaar hok 4 x 
2 m. Barten, Bosscheweg. 

Te koop: een kalfkoe, 5e Biedt zich aan: net R.K. meis-
Notar�s p MERTENS kalf. M. de Groot, Coevoort- je, liefst voor halve dagen. 1 • • 

Te koop zware driften, als
mede een prima transportfiets 
en een partijtje bellefleurs. 
M. Timmermans, Munsel 28.

Te koop: in goede staat zijn
de handwasmachine. 
F. Knoops, Kasteren B 9,
Liempde.

Bij J. van Kasteren, Mijlstr. 
27, te koop 2 dragende zeu
gen (14 weken), alsmede drif
ten. 

Te koop: wegens overcom
pleet, een .,,Anker" handnaai
machine. Adres te bevragen 
Molenstraat 19. 

Te koop: zware biggen bij J. 
v. Hal, Luisel 3. 

Te koop: een toom beste big
gen. J. Schoenmakers, Tonge
ren 13. 

Twee jongens-winterjassen, 11 
en 13 jaar, en een kamerka
cheltje te koop. Bevragen 

· Molenstraat 19.

Te koop: een ledikant, was-_ 

kast, hangklok, jongens-over
jas, en heren-çostuum. Herto
genstraat 20. 

Te koop: oude en jonge fa
zanten. Schijndelsedijk 6. 
Te koop: leren jas en z.g.a.n.
heren-rijwiel en snelweger.
Prins Hendrikstraat 16.
Te koop: een partij prima
Eetaardappelen Yselster (rode)
bij A. v. d. Pasch, Tongeren
18.

seweg 8, Boxtel. Adres bevragen Molenstr. 19. te Boxtel 
Te koop: een plattebuiskachel, 
in prima staat. Adr. v. Eind
hoven, Boomstraat 14, Ge
monde. 

Te koop: Bij A. v. d. Sande, 
Kalksheuvel 53, een toom 
biggen. 

Te koop: een goed onderhou
den kamerkacheltje, z.g.a.n. 
Bevragen Molenstraat 19. 
Verloren: een bril, tussen 
Boxtel en Olland, in bruin 
étui, terugbezorgen Molen
straat 19. 

Wij hebben nog op te ruimen: 
cocos, nieuw, 50 cm breed 
f 2,50 per meter; nieuwe keu
kenstoelen, oersterk f 9,75 
per stuk. Meubelhuis "De 
Beurs", Markt 22. 

Voor soliede nieuwe en ge
bruikte meubelen, Meubelhuis 
.,De Beurs", Markt 22. 

Familieleden van Hollanders 
in de vreemde I Geschenkzen
dingen onder garant_ie, franco 
huis, verzorgt Huize Valke
nct, Banketbakkerij, Den Haag. 
U ontvangt prijscourant voor 
elk gewenst land op aanvrage. 
Tel. K 1700- 339125, 
N.B. Is bedoeld voor emi
granten. 

Te koop: een haardkachel 
f 40,-. De Braken 2, Boxtel. 

Winterfruit 15 tot 25 cent, 
fijne handperen à 20 cent. 
Jan van Dijk, Koppel 15. 

Te koop: een haardkachel te 
Liempde, Vrilkhoven D 71. 

Te koop: een toom zware big
gen bij J. Bergmans, Essche
baan 1,3. 

Voor direct gevraagd net R.K. 
Meisje, boven 21 jaar. Meer
dere hulp aanwezig. Hotel Ri
che, Stationstraat, Boxtel. 

Te koop: een haardkachel, 
voór alle kolen geschikt, en 
een kînderwagen. Bevragen: 
Molenstraat 19. 

Te koop: een vaars, aan tel
ling 16 October, t.b.c. vrije 
stal. Wed. M. Berends, Kin
derbos 10. 

Een partij 

eetaardappelen 
te koop gevra.agd 

J. v. Helvoort
Vorst 7 

zal aldaar voor .de Fam. 
Driessen, in het café van de 
heer v. Erp, Kerkstraat, voor 
Toewijzing op Dinsdag 16 
October 1951, nam'. 5 uur 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Het huis met erf en tuin te 
Boxtel, v. Salmstraat 46, ka
daster secde F nrs. 3621 en 
4474, groot 5.32 aren, - ver
huurd voor f 3,25 per week.
Huur voor koper vanaf de te
dag der week volgend op de 
betaling der koopsom. Lasten
voor koper vanaf t Jan. 1952.
Betali11R koopsom uiterlijk 16
Januari 1952. 
Ingezet op f 2800, - . 

Prima electrische wasmachine 
te koop, f 75,-. Molenstr. 80. 

Te koop: een to<lm biggen. J. 
van Kempen, Langenberg1. 

Te koop: een wandelwagentje, 
billijke prijs. Bevragen Mo
lenstraat 19. 

Bij de Technische Dienst van het Waterschap "Het Stroom
gebied van de Dommel" te Boxtel kan worden geplaatst 

EEN JONG TEKENAAR 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 
Kennis van landmeetkundig tekenen strekt tot aanbeveli112. 
Salaris - naar gelang van bekwaamheid • - f 2580, - tot 
f 3240, - (6 eenjaarlijkse verhogingen van f t 10, - ) of 
f 2760,- tot f 3600, - (6 eenjaarlijkse verhogingen van 
f 140,-) exclusief de verhoging van 10¼ % en (5 % tot 
max. f 200, - ) 1 kindertoelage volgens Rijksregeling. 
Sollicitaties te richten aan de Watergraaf van het Watdl'
schap, Stationstraat 32 te Boxtel, vóór 20 October 1951. 
Geen bezoek dan na oproep. 

• 

--~----, 



. ,, Woningcommissie" 
in taak beperkt 

Namens de zo genoemde "Woning
commissie" wordt ons het volgende 
medegedeeld: 
In de jongste vergadering van de ge
meenteraad is de commissie weder aan
gevuld en voor een jaar bestendigd. 
Tot nu toe was het mede haar taak 
"advies" te geven aan B. en W. bij de 
verdeling van woonruimte. En al wer
den hare adviezen bij herlialing zonder 
opgaaf van • argumenten genegeerd, 
meem1alen werd toch ook naar deze ad
viezen gehandeld, niet het minst als het 
over minderwaardige woningen ging. 
B. en W. hebben hieraan een einde ge
maakt. De ge_uite en niet geuite argu
menten kunnen achterwege blijven.
Voortaan wordt de commissie uitslui
tend ingeschakeld bij vordering van
woonruimte.
Het heeft dus geen zin meer zich tot
de leden der commissie te wenden om
woonruimte-toewijzing. Dit behoort te
geschieden bij B. en W., meer speciaal
bij de Wethouder van Sociale Zaken, de
Heer Valks.

Van Missiethuisfront 
en Missienaaikring. 
Moeten wij onze lezers nog iets be
schrijven van de tentoonstelling door de 
Missienaaikring gehouden? 
Het lijkt ons overboc!ig. - Allen, die 
De Ark bezochten en in de foyer kwa
men zien wat voor onze Boxtelse Mis
sionarissen is vervaardigd, zullen zijn 
getroffen door de vele prachtig gebor
duurde kasuifels, koorcapes, stola's, 
alben, gekantwerkte superpli's, altaar
dwalen, bursa's en allerlei ander lijn
W,!açl voor de kerkelijke eredienst. 
Wat in de serene rust van de huiskamer 
door de dames van de Missienaaikring 

• werd vervaardigd is te meer respectabel

omdat de vele vrije uren met zo'n heer
lijke intentie zijn besteed. 
De goed ingestelde katholiek moet het 
toch te denken geven, als hij ziet hoe 
afgezonderd van het jachtende leven, 
van de luchtige wereldse verpozinR, nog 
een aantal vrouwen en meisjes een ver
heven doel nastreven: n.l. voor onze 
mede-gelovigen in de missielanden het 
kerkelijk leven te helpen verrijken met 
mooie liturgische gewaden. 
Het tentoonstellen ervan heeft geen an
dere pretentie dan om de belangstelling 
voor dit onderdeel van het missiewerk
op te wekken en offervaa-rdigheid aan
te kweken. Immers, de Missienaaikring 
heeft om zijn werk onafgebroken te 
blijven voortzetten, de middelen nodig 
voor aanschaffing van de kostbare stof
fen, die tot paramenten worden ver
werkt. 
Gedurende de tentoonstelling werden 
daartoe de diverse kansspelletjes gebo
den aan de bezoekers, doch het is te be
grijpen dat die gelegenheids-hulpmid
deltjes niet het resultaat opleverden, 
waarop de Missienaaikring zou kunnen
voortwerken. -
Een meer constant vloeiende bron van 
inkomsten dient aan het werk ten grond
slag te liggen. - De Missienaaikring 
moet naast de werksters een grote scha
re contribuanten tellen, die het werk 
steunen met de nodige financiën. 
Alle vrouwen of meisjes, die iets meer 
willen doen voor het missiewerk, kunnen 
zich dan ook voor het liçlmaatschap van 
de Missienaaikring opgeven. 
Als het arrangement van de tentoonstel
ling in deze resultaat mocht hebben, 
heeft hij aan het doel beantwoord. 

Nieuwe Koffiebon 

Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden 
en Peulvruchten te 's Gravenhage heeft 
bon 508 Algemeen (A- en B-kaarten) en 
bon 516 Algemeen (D-kaart) aangewezen 
voor het kopen van 125 gram koffie. 
Deze bonnen kunnen met ingang van 
Vrijdag 12 October 1951 worden ge
bruikt en blijven geldig voor het kopen 
van koffie bij de detaillist tot en met 
27 October 1951. 
Het rantsoen moet dienen voor zes we
ken. De eerstvolgende bonaanwijzing 
zal op 22 November 1951 plaats hebben. 

Inenting tegen POKKEN 
Op Donderdag 18 October a.s. des namiddags van 3.30 tot 
4 uur bestaat er gelegenheid tot kosteloze inenting tegen 
pokken, in het ziekenhuis, Duinendaal 12, alhier. 
De controle op deze inenting heeft plaats op Donderdag 
25 October daaropvolgende op zelfde rmr en plaats. 
Dringend wordt verzocht om beide keren de INENTINGS
KAART of bij gebreke daarvan het trouwboekje mede te 
bfengen. 

De Burgemeester van Boxtel,

Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. 
BOXTEL, 5 October 1951. 

Voor direct gevraagd 

Jongen van 14:::16 jaar 
voor alle voorkomende werkzaamheden en om te 
worden opgeleid in het looiersvak. Aanmelden Zater• 
dag van 9-12 uur of Maandag de gehele dag. 

A. J. M. v. Elk, Leder- en Lederwarenfabriek 
BURGAKKER 16 b BOXTEL 

Stadttheater München::Gladbach 
Voor de Opera van Zaterdag 20 October nog kaarten 
te krijgen. Gelieve tijdig Pas of Bewijs Ned. schap in 
te leveren. 

Prijs : Autocar - Visum - Plaatsbewijs - Garderobe f 11,-
vertrek 3.50 uur bij Hotel Villa Catharina, Boxtel, waar 
de kaarten verkrijgbaar zijn. 

Regeling Huisslachtingen 1951/52 
ATTENTIE! 

Nogmaals worde men er aan herinnerd dat ver• 
gunningen voor huisslachtingen alleen worden 
afgegeven des Maandags v.m. van 9-12 uur. 
De aanvrage geschiede op het Gem. Slachthuis, 
minstens een week vóór de datum van slachting. 

De Directeur van de Vleeskeuringsdienst 

EET NU V IS! GRATIS SLA-OLIE! 

Iedere Vrijdag komt de Scheveningse 
Vishandel op de Markt te Boxtel 

Communieprentjes met spreuk en aardige nuttige 

Communie-geschenkjes bij TIELEN, Boekhandel Stationstraat 

met een partij verse zeevis tegen zeer lage prijzen. Als 
extra reclame geven wij bij aankoop van f l,• vis één 
bon. Tien dezer bons geven recht op I ties sla,olie. 

Nieuwe zure Haring per pot 1 0,60. 
Wil hebben volop garnalen. 

Scheveningse Vishandel W. Beekhuizen 

Gevraagd tegen half No, 
vember of eerder, wegens 
dienstplicht van de zoon, 
een nette 

R. K. Bakkersknecht 
of gevorderde leerling bij 

JAC. GHIJSENS, 
Stationstraat 102, Boxtel 

Vlees afslag ! 
Kippen . . . . . f 1.35
Hazen . . . . . f 1.60
Fazanten . . . . f 2.10

Alles per 500 gram 
PANKLAAR 

G. J. KOKS
Molenstraat 37

Vrijdag en Zaterdag 
weer een prima veulen. 

Komt U overtuigen van de 
Kwaliteit. 

De week weer reclame: 
1 pond Veulenbief 
1 pond Runderpoulet 

Samen 1 3.00 
Verdera: 

Zult . . . . 66 et. pond 
Bloedworst . 75 et. pond 
Brei ., . . . 50 et. pond 
Ter kennismaking 

1 pond zeer fijne 
SMEERLEVERWORST 

voor 1 0.75 

Naar Kevelaer 
Op 1 November, (Allerheiligen)

vertrekken autocars 
naar Kevelaer. 

Plechtige sluiting 

Prijs retour f 5.50 
Bewijs van Nederlanderschap 
of paspoort inleveren bij : 

Garage DE MOL 
Tel. 336 

MOPPEN MARKT 
BOXTEL 
}f,. 

MOPPEN MARKT 
DONDERDAS 18 OCTOBER 

• 

MOPPEN MARKT 
NAJAAR.SMARKT 
• 

MOPPEN MARKT 
GOEDE WAAR 
• 

MOPPEN MARKT 
ENORME AANVOER 
• 

MOPPEN MARKT 
GEZELLIGHEID 
• 

J. Buddemeijer MOPPENMARKT
Markt 29 BOXTEL 

ALBERT HEIJN 
vraagt:

AANKOMENDE KRUIOENIERSBEDIENDE 
leeftijd 15-18 jaar. 

Voor een pittige jongeman is dit een prachtkans om 

het vak te leren en zich een· goede toekomst te verzekeren. 

Persoonlijk aanmelden filiaal Boxtel, Stationsstraat 52. 

Voor Po e d e rs en Li pst icks -

Il :13ut uan den :13caaA
BARONIESTRAAT 73 TEL. 450 

Nergens beter, n ergens goedkoper 

E-ms�,·6lijl,t�! 
Bakbloedworst 

50 cent per 500 gram. 
Zult 60 cent per 500 gram 
Poulet f 1,20 per 500 gram 

Riblappen f 1,80 per 500 gram 
Onze originele Gelderse gekookte Worst is 'n delicatesse 

f 1,50 per 500 gram. 

Fa. Jan v. -Lievenoogen 
FELLENOORD 2 BOXTEL 

JAARMARKT 
DONDERDAG 
18 October ;a.s.

Daar zijn ze weer ..... .

de bekende Honingmoppen 

van !J!,aMedj 't �
Proef eens on:ze Appel- en Chocoladebollen.

WIJ EXPOSEREN EEN N I E U W E 
Z E E R  A P A RTE 

GOTHIEKE SLAAPKAMER 
GROOT TOOGLEDIKANT 
2 NACHTKASTJES 
LINNENKAST STAALDRAADMATRAS 
TAFELTJE 
2 STOELEN f 595 MET 15 JAAR GARANTIE 

COMPLEET •• 

EEN PRIMA BEDSTEL IS ONS 

"T.H.N." BED 
SPECIAAL SOEPELE VERING, WAAROP JAREN
LANGE GARANTIE. PRIMA AFGEDEKT EN . , .. 
ZONDER NOPPEN. DE NIEUWSTE KLEUREN 

237.50 

ZALM GROEN TERRA 
130 - 120 en 90 cm BREED 
1 - 2 OF 3-DELIG, NAAR VERKIEZING 

207.50 187.50 189.50 

154.50 - 1 39.50 - 1 24.50 - 1 04.50 

WONINGINRICHTING 
RECHTERSTRAAT 22-2¼ 

f 34.50

� 
Blanke geweekte Stokvis r p. kg f 1,25 
Fijne zure Haring los en in 't glas 8 cent 
Verders alle soorten Vis, vers, gestoomd, gerookt en

gebakken uit eigen bakkerij. 

VOS, Stationstraat 44, Tel. 527 

rLIKO;ûiiNt'EEL�;;�iKKË YNÄm;, 
1 en aanmeten va

: 
STEUNZOLEN naar 1 

Pedicure Wies Gemen 
1 �f�tionstraat 14 Telefoon 296 1 
L.:: - --- - -

ZUIVER WOLLEN

Japonstof 
130 cm breed 

1 6 modekleuren 
per meter 

6.95
Ziet on:ze speciale etalage.

't Is weer ... 

In den Ooievaar 

éJ/l.flu.rl.13oomm.l: 
�TATION5T�AAT.43 

�*� 
BOXTEL 

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

Pruimen op sap 
van 75 voortaan 70 et. p. pot 

Pepermunt 
van 17 voortaan 15 et. p; rol 

Neem ook eens 
Reines Claude op sap 

110 cent per pot 

Kersen op sap 
per pot 60 et. en 11 0 et. 

Koopt MU reeds Uw

Pantoffels,. 
J. A. Gemen
SCHOEN- EN SPORTHANDEL
Statlonstr. 14 - Tel. 296

••• ••• 

-- --
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C. ESHUIS
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 

WELK TOESTEL WILT U HET LIEFST HEBBEN? 

LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 

ALLE VERZEKERINGEN 

-·· 
·BX 410 A f. 295.- BX 510 A f. 398.-

(=1 BX 310 A f. 210.-
U ziet, de keuze is ruim. Van Boxtel heeft 
ze in alle soorten, van groot tot klein. Maar ... 
allemaal goed, want allemaal Philips. Zo'n prachtig 
nieuw toestel is niet alleen een sieraad voor uw 
kamer, het is ook: dagelijks véél meer radiogenot. 
Méér stations, betere ontvangst. 

BX 300 U f. 175.-

(!��!��!!�!'! 1 BOXTEL Tel. 407 1 
Uw prijzen voor-
uit berekend. Op L:rzoek binne

J 24 uur klaar 
--

IJ o,,,,,

Komt II eens luisteren. 

Met Uw pijnlijke voeten BX 200 U f. 160.- De betaling maken wij met u in orde. 
BX 600 Af. 495.-

NAAR OOK VOOR UW PHILIPS RADIO NAAR VAN BOXTEL! 

Jo v. Grinsven-v, Summeren 
MARKT15 

Mediscb Gedipl. Yoetverzorgsler 

Ook aan huis te ontbieden 

Wij starten weer 
Pracht Damesdirectoires 
Hemden 
Onderjurken 
Herenhemden 

voor onze 
geweldige 
Koopjesweek ! 
Kinder• 

Lange broeken 
Gemoltonneerde 

Directoirtjes vanaf 0,79 
Hemden 0,79 

borstrokken nu 

1,75 
1,75 
2,75 
3,90 
2,95 

4,09 

Pracht Sporthemden met vast boord 5,85 

Khaki-Sporthemden alle maten, was• en 
kleurecht, van f 8,50 voor 6,50 

Voor de Eerste H. Communie 
etaleren wij 

'n grote collectie cadeautjes 

Fçi A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruisstraat JO 

Let op! Let op! Overalls iets goeds 12,50 -----------------
en honderden Koopjes meer. l 

Klein maar Dapper 
RECHTERSTRAA T 

HET BESTE VAN HET BESTE 
Dames! Er is nog goed nieuws ook in de 
wereld! Wij hebben zojuist het allergrootste 
permanent apparaat ter wereld aangeschaft, de 
beroemde 

- ,,INDOLA-UNIVERSAL"
Vier verschillende permanent-methodes in 
een magnifiek apparaat. Beleefd nodigen wij 
U uit om eens een kijkje te komen nemen in 
onze salon. U zult versteld staan over de service 
die wij U nu kunnen bieden. 

Dameskapsalon v. 
KFRKSTRAA T 5 

Laat U niet misleiden met 
zogenaamd goedkope dekens. Als 
men soreekt over "wollen" dan 
betekent dit meestal halfwol. Dus 
eis allereerst zuiver wol. Maar ook 
het weefsel, de wol ruwing,enz.zijn 
belangrijk, want die bepalen uitein
delijk de levensduur. 

• 

chocolade 
pasta 

gmerkt Sparwaarbor 
me qQ et. ot • • • • per p • . S arzegels \

en 10010 
voordeel in p 

Heer I ijk e 

FONDANT 

per 100 gram 23 et. 
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DONDERDAG 18 OCTOBER a.s. 
wordt te Boxtel Najaarsmarkt gehouden. 

Sedut eeuwen staat cku madd klwid als de 

BOXTELSE MOPPENMARKT 
Het is een echte jaarmarkt waar U in 
een gezellige sfeer goede waar kunt kopon. 

Door een BRIL van VAN LANGEN ziet u beter!
Stationstraat 62 , - Leverancier van alle Ziekenfondsen. 
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!l3ca6ant' s Centc"'" 

Plaatselijk Nieuws 
HERLEVEND BOXTEL' PRESENTEERT 
WINTERPROGRAMMA. Zoals ,eeds eerder vermeld werd heeft de Kt'mstcommissie van "Herlevend Boxtel" (aangemoedigd door talrijke verzoeken van belangstellenden die het • hebben betreurd de gebruikelijke reeks kunstavonden te moeten missen) wederom besloten voor het kunstminnend publiek van Boxtel een serie culturele avonden te arrangeren. In het programma, dat inmiddels is samengesteld, vinden we een viertal avonden van variërend karakter: Zo zien we (met veel genoegen) het optreden aangekondigd van 't Beroepstoneelgezelschap "Puck", van de voordrachtkunstenares Georgette Hagedoorn, van Herma Haselsteiner met haar groot Oostenrijks tirolergezelschap, en van het Ballet der lage landen. Op Dinsdag 30 October zal het Winterprogramma van Herlevend Boxtel geopend worden door de toneelgroep ,,Puck", die het door Cas Baas geschreven toneelspel "Gevecht met d·e zoon" zal opvoeren. Op Maandag 10 December volgt het optreden van de talentvolle kunstenares Georgette Hagedoorn, die een programma van internationale chansons hoopt te brengen. Op een nog onbepaalde datum (na Kerstmis) zal Herlevend Boxtel Herma Haselsteiner te gast hebben. Herma Haselsteiner zal vergezeld zijn van een groot tirolerge-· zelschap uit Wörgl in Oostenrijk, welk gezelschap in Boxtel een zeer attractieve Tiroleravond zal verzorgen. Het "Ballet der lage landen" besluit de reeks culturele avonden op 6 Februari met een divertissementsprogramma, dat yoor velen besli�t een "openbaring" •zal zijn. Het is een grote verdienste van Herlevend Boxtel haar leden dit veelbelovende programma aan te bieden tegen een werkelijk zeer lage prijs. Wij verwachten dan ook niet anders of vele ingezetenen van Boxtel zullen nog gebruik maken van de gelegenheid zich op te geven bij de Secretaris van Herlevend Boxtel, Pater Theodoor Beyer, Procure Stapelen. Op dit adres worden ook graag alle gewenste inlichtingen omtrent programma, lidmaatschap e.d. verstrekt. 
MISSIE-THUISFRONT. Opgehaald op de teeravond van de Spaarvereniging, gevestigd in het Café van de heer v. Eeuwijk, in de Nieuwstraat, voor Pater Meulendijk f 6,06. 
Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: Maandag 15 Oct. van 10-12 uur. Donderdag 18 Oct. van 10-12 uur. 

FATIMA-KAPEL. 

Verantwoording ingekomen Vorig saldo Wekelijkse bijdrage Offerbus Wekelijks kwartje A. v. L. ter ere van Maria

giften. f 722,27 15.33 4,30 0,25 0,25 
Totaal f 742,40 Hulde aan onze buurtbewoners voor de grote opkomst (ruim 100 personen) bij het dagelijkse rozenkransgebed. Laten wij deze twee weken nóg beter · ons best doen, en ieder nog een huis- of buurtgenoot mede brengen, om zo, spontaan gehoor te geven aan de oproep van onze H. Vader de Paus. Het Comité. 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

van 2 tot en met 8 October 1951. GEBOREN: Franciscus M. zoon van J. Valks en J. v. d. Ven, Onrooi 12 -Martinus J. zoon van M. J. de Groot en A. Verhagen, Koevoortseweg 8 - Agnes Fr. G. M. dochter van K. E. W.Taubert en A. H. v. d. Weide, Jan vanBrabantstraat 20 - Maria J. Fr. dochtervan H. M. Traa en A. B. v. d. Heuvel,Maastrichtsestraat 42 - Johannes M.zoon van W. Th. van Gils en C. v.Vreede, Hal 3 - Antonius P. J. zoonvan W. H. Koppens en A. M. vanHooff, Boseind 1 - Wilhelmina L. M.dochter van Fr. Kreemer en J. G. v. d.Broek, Gemonde 30.ONDERTROUWD: Wilhelmus Kleijzen en Lamberdina J. van den Boogaard -Cornelis L. Timmermans en Gertruda Tinnen broek. GEHUWD: Servatius J. Fr. van den Breekel en Johanna R. Verhoeven -Hendricus van Grinsven en Maria C. J. van der Schoot - Petrus J. Jansen en Maria W. van der Burgt - Gerardus W. Tiellemans en Wijnanda M. Th.Bus - Cornelis J. Hoeze en JohannaM. Schalkx - Martinus A. de Jong enJohanna J. Driessen - Henricus C. G. Endstra en Nicolazina M. de Jong Arnoldus P. J. van Hemert en Antonetta J. van den Braak.OVERLEDEN: Franciscus H. P. M. Schaapsmeerders, oud 7 _ dagen, Breukelsestraa t 36. 
Kamer van Koophandel NIEUWE INSCHRIJVINGEN. Firma Gebrs. Van Rulo, Gemondseweg 5,; Dors-, Houtzagerij- en Ploegbedrijf. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 22e Zondag na Pinksteren. 14 October 1951. De H. Missen zijn om half 7, kw�rt vóór 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De H. Mis van half 7 gel. mndst. voor Arnoldus van Kilsdonk; om kwart vóór 8voor het geestelijk en tijdelijk welzijnder parochie; z.a. gel. H. Mis voor Maria Loerakker-van Geel; H. Hartaltaargel. H. Mis voor Jacobus de Pijper; om9 uur gel. H. Mis voor André Jurriënsv.w. de Spaarverzekering "Spaarzaamheid"; z.a. gel. H. Mis voor HendricusSpoorenberg-v. El ten; half 11 gez.mndst. voor Elisabeth Leenders-v. Kasteren.Vandaag gaat in alle H.H. Missen de2e schaal voor de bizondere noden vanhet Episcopaat, welke bizonder in demilddadigheid der gelovigen wordt aanbevolen.

A.s. Zondag onder de H. Mis van kwartvoor 8 zullen de kinderen hun Eerste H.Communie doen. De gelovigen wordenverzocht de plaatsen in het Priesterkooronder de H. Mis van kwart voor 8 enonder het Lof vrij te laten.Zondag 21 Oct. Missie-Zondag. In alleH. Missen zal de 1 ste schaalcollecte zijnvoor het Missiewerk, welke collecte wij ten zeerste aanbevelen. Vandaag na de Hoogmis is het Mariagarde in de kapel op Duinendaal. Hedenavond om 7 uur Lof met rozènhoedje en gebed tot St. Jozef vanwege de Octobermaand. Woensdagavond om 8 uur Godsdienstcursus voor 18-jarigen. 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 biechten van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. MAANDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Maria v. Liempt; z.a. gel. H. Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. Oor-
Avonturen van BIM 

ONVERWACHTE LUCHTREIS. · Iedereen in het dierenrijk weet, dat Bim en Bam handige snuiters zijn, die voor geen enkel karweitje terug schrikken. Daarom heeft men ze op zekere dag ook gevraagd de veerboot te bedienen, welke op een klein meertje vaart. Bim en Bam hebben direct toegestemd en zoals je ziet zijn de schildpad en de ooievaar, als eerste klanten, al aan boord. Bim laat de stoomfluit gaan en 
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zegt: ,,We gaan vertrekken!" Hele wolken rook ontsnappen uit de schoorsteen en de veerboot begint te varen. Maar owee, daar zien ze plotseling Jumbo, de olifant; hij is te laat, de arme kerel. "Ho!" schreeuwt hij, 'Lik moet ook nog mee!" Hij wacht niet eens tot de veerboot terugvaart, neen, hij neemt een sprong en komt net op het acht.erschip terecht. Maar hij is zó zwaar, dat de voorsteven van de boot als een wip om-

schot; half 8 gel. jrgt. voor Petrus v. d. Meijden, Johanna de Bever;· z. a. gel. H. Mis voor Johannes v. d. Hoven te's Bosch overleden; half 9 gef. gez. jrgt.voor Theresia Maria Jurgens-v. Heeswijk. Hedenavond om 7 uur Lof metrozenhoedjeDINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt.v. Cornelia v. Liempt; z.a. gel. H. Misvoor Wilhelmus v. d. Velden te Liempde overleden; half 8 gel. jrgt. v. Johannes v. d. Langenberg-v. d. Schoot; z. a. gel.H. Mis voor Johannes Jac. v. Kempen;half 9 gel. H. Mis voor Anna Schuurmans-v. Boxtel v.w. 0. L. Vr. van deGoeJe Raad. Hedenavond om 7 uurLof met rozenhoedje.WOENSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Lamberta v. Liempt; z. a. gel. mndst. voor Adrianus v. Weert; half 8 gel. H. Mis voor Catharina v. WeertVoets; z. a. gel. H. Mis voor Arnoldus v. Kilsdonk v.w. de Bond van Voedingsen Genotmiddelen; half 9 gez. H. Misvoor Petrus v. d. Velden. Hedenavondom 7 uur Lof met rozenhoedje.Hedenavond om 8 uur Godsdienstcursus
en BAM 

hoog gaat en ... ... Bim en Bam, de schildpad en de ooievaar in een wijde boog het luchtruim invliegen en zo weer op de oever terecht komen. De ooievaar heeft bijtijds zijn vleugels uitgeslagen en de schildpad heeft een steenharde rug, maar Bim en Bam hebben een lelijke smak gemaakt. Ze zijn erg geschrokken, maar toch ook weer blii, dat het nog zó goed is afgelopen, dat ze de veerboot weer kunnen gaan bedienen, 



voor 18-jarigen op de Burgakker. 

DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. v. Henrica van Liempt; z. a. gel. 
jrgt. voor Petrus van Kasteren, Bernar
dina v. d. Aker de hsvr.; half 8 gel. H. 
Mis voor Anna Maria v. Kessel-van 
Weert te Gemonde overleden; z. a. gel. 
H. Mis voor Henrica Maria Smits; half
9 gef. gez. jrgt. voor Jan van Liempt.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.

VRIJDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Arnoldus van Liempt; half 8 gel. 
H. Mis voor Dymphna Marynissen-Ver
aart; z.a. gel. H. Mis voor Gerdina v.
d. Rijdt-Vermeulen te Cromvoirt over!.
v.w. de Broederschap van het H. Bloed;
half 9 gel. H. Mis voor Franciscus Jans
sen. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.

ZATERDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johanna van Liempt-van 
Hoorn; z. a. gel. H. Mis voor Hendrica 
v. Laarhoven; half 8 gel. H. Mis voor
de familie Marynissen-Borburgh; half 9
gel. jrgt. voor Godefridus v. Oirschot.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. Biechthoren van half 3 tot 4 uur
en van 6 tot half 8.

Het H. Sacrament va·n het Huwelijk 
wensen te ontvangen: 
Franciscus Coenraad de Groot geb. te 
Vught (St. Petrus) en won. te 's Bosch 
(Orthen) en Henrica van den Besselaar 
geb. en won. in deze parochie; Cornelis 
Josephus v. d. Gouw, geb. en won. in 
deze parochie en Theresia Maria Jo
hanna Ermes, geb. en won. te Oister
wijk, par. St. Johannes, waarvan heden 
de 2e afkondiging geschiedt. 
Johannes van Etten uit deze parochie en 
Alice Buitenhek, uit de parochie van het 
H. Hart; Johannes Maria van Doorn uit
's Bosch (Orthen) en Johanna Mecheli
na van den Boo�ard uit deze parochie,
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. 

22e Zondag na Pinksteren. 

14 October 1951. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; - 'de tweede 
schaal ga.at voor de Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het 
Santa Teresa in de kapel der Eerw. 
Zusters Ursulinen; om kwart voor 12 
is het H. Familie voor jongens in de 
wijk-kapel de Burcht. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede.. 
Ve,rder is het deze week elke avond om 
half 8 Lof met rozenhoedje vanwege de 
Octobermaand. Maandag, Woensdag en 

Vrijdag is het met volkszang. 
Dinsdag - feestdag van de Kerkwijding. 
Woensdag - des avonds om 8 uur 
godsdienstcursus voor achttienjarigen in 
de Ark. 

Donderdag - feestdag van de H. Lucas 
Evangelist. 

Voortaan zal op biechtdagen, zoals de 
Zaterdagen en daags voor de verplichte 
feesten, ook worden biecht gehoord in 
de Wijk-kapel en wel des avonds van 6 

'tot 8 uur, door de priester, welke de 
volgende dag de diensten van de Wijk
Kapel waarneemt. 
Wij vertrouwen dat van deze biechtge
legenheid een dankbaar gebruik zal ge
maakt worden. 

ZONDAG: In de kerk: 6 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochianen; 7 uur 1. d. voor een over
leden moeder; 8 uur 1. d. voor over!. 
ouders (B); kwart over 9 1. d. tot bijzon
dere intentie; half 11 Hoogmis pl. gez. 
d. uit dankbaarheid.
In de Wijk-Kapel de "Burcht": kwart 
over 7 1. d. voor overleden moeder; half 
9 1. d. tot bijzondere intentie; kwart 
voor 10 1. d. voor overledene. 
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Gerardus 
Raaijmakers; zijaltaar 1. mndst. voor 
Henriette Strijbosch; kwart voor 8 1. 
mndst. voor Jan Cornelis v. Wijk; zij
altaar 1. d. voor Petronella v. Oers; half 
9 pl. gez. jrgt. voor Hubertus Josephus 
v. Susante.
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Antonius
v. Rooij (3); zijalt. 1. d. voor Jan v.
Vechel en Harry de zoon; kwart voor 8
1. mndst. voor Anna Cornelia v. Wijk
Thijssen; half 9 _gez. jrgt. voor Leonar
dus v. d. Langenberg en Johanna v. d.
Meijden z. e.; 9 uur gez. d. voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn v. d. leer
lingen der Landbouwwinterschool.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor overle
den fam. Doevendans-Kennis; zijaltaar 
1. d. voor Gertruda Winter-Bekkers;
kwart voor 8 1. d. voor Josephlfs v. d.
Velden te Liempde over!.; zijaltaar 1. d.
uit dankbaarheid; half 9 1. d. voor Wil
helmina v. Oirschot-v. d. Sloot; half 10
gezongen Huwelijksmis. 
DONDERDAG: 7 uur 1. mndst. voor 
Wouterus v. Weert-Karssemakers; kwart 
voor acht 1. j. voor Adrianus v. Hom
mel en Gijsberta v. d. Bos z.e.; zijaltaar 
1. d. voor Joannes v. Rooij-v. d. Meren
donk te Best over!.; half 9 1. d. voor
Antonius v. Rooij (4). •
VRIJDAG: 7 uur 1. j. voor Cornelis 
Peijnenburg; kwart voor 8 1. d. voor 
Johan Hermes en Rosalia Schüller z. e.; 
zijaltaar 1. d. voor Josephus v. d. Velden 
te Liempde over!. half 9 1. d. ter ere van 
het H. Hart. 
ZATERDAG: 7 uur 1. j. voor Johannes 
v. d. Braak, Martina v. Schijndel z. e. en 
Wilhelmus de zoon; kwart voor 8 1. d. 
voor Johan Hermes en Rosalia Schü!Ier
z. e.; zijaltaar 1. mndst. voor Henricus
Dieden; half 9 1. d. voor Antonius v.
Rooij (5).

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

22e Zondag na Pinksteren. 
14 October 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Pe
trus v. Boven en Henrica de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Lamber
tus v. Oorschot. 
DINSDAÇ: half 8 jrgt. voor Certruda 
hsvr. van Lamb. v. Oorschot. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Maria v. Oorschot. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus v. d. Oetelaar. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Anna Maria 
v. d. Oetelaar.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina v. d. Oetelaar. 

Deze week zullen geschieden: 
Donderdag half 8 mndst. voor Cornelia 
Kapteijns. Vrijdag half 8 mndst. voor 
Elisabeth Verhagen . 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

22e Zondag na Pinksteren. 
14 October 1951. 

7 uur H. Mis voor kanunnik Wester
woudt; half 9 H. Mis voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; 10 
uur de hoogmis als gez. mndst. voor 
Hendrikus van der Schoot. 
De eerste schaal gaat voor de eigen 
kerk en de tweede voor de Bijzondere 
Noden. 
Na de Hoogmis vergadering van Vin
centius in Orion; en repetitie van de 
zangeressen in de school. 
Om half 3 Lof met rozenhoedje tot in
tentie van Z. H. de Paus. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna Renders-van de Moosdijk. 
En des avonds om half 8 vergadering 
van St. Elisabeth in de pastorie. 
DINSDAG 16 October, Feestdag van 
Kerkwijding voor alle kerken van ons 
bisdom welke plechtig zijn geconsa
creerd. Om 7 uur H. Mis voor de leden 
van de godvruchtige vereniging ter ere 
van de H. Theresia; en om kwart voor 
8 H. Mis voor het bestuur en de zelatri
cen van de godvr. ver. ter ere van de 
H. Theresia.
WOENSDAG: om kwart voor 8 het 
jrgt. voor Adrianus van Grinsven en 
Maria van Gestel de hsvr. 
DONDERDAG 18 Oct.: Feestdag van 
de H. Lucas: om kwart voor 8 het 
mndst. voor Joannes Wilhelmus Brands. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 het mndst. 
voor Johanna Kruyssen-van Erp. 
ZATERDAG om kwart voor 8 H. Mis 
voor de leden van de godvr. ver. ter 
ere van de H. Theresia. 
Gelegenheid om te biechten: dagelijks 
vóór de H. Missen, en Zaterdagmid
dags van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 

Klas A: les 9 en 10. 
Klas B: les 7 en 8. 
Klas C: de vragen 69, 70, 79, 82, 83 

en 84. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

22e Zondag na Pinksteren. 
14 October 1951. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. i. voor Johanna Ma
rinus v. d. Laar; 10 uur z.j. voor Theo
dorus Oerlcmans en Helena de hsvr.; 3 
uur Lof, daarna jong_ens-i::ongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mis voor Arnolda 
Frans Kreyveld als over!. lid H. There
sia; half 8 1. mndst. voor Wilh. Hermes; 
8 uur 1. mndst. voor Jan v. d. Berk. 
DINSDAG: 7 uur 1. 7e voor Willem v. 
d. Velden; 8 uur 1. mndst. voor Maria
Adr. v.· Dijk; 9 uur z. m. tot bijz. in
tentie.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor de 
Zeereerw. Heer Theod. v. d. Laar; half 
8 1. m. voor Willem v. d. -Velden als 
over!. lid van de Retraitepenning; 8 uur 
1. mndst. voor Engelb. v. d. Velden.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Joh. Oerlemans; half 8 1. mndst. voor 
Arnolda Frans Kreyveld; 8 uur 1. mndst. 
voor Maria Hendr. Putmans. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Wilh. 
Witlox; half 8 1. mndst. voor Corn. Put
mans; 8 uur 1. mndst. voor Jan v. d. 
ljeyden. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Hendr. Quinten; half 8 1. mndst.. voor 
Adriana Adr. v. d. Sande; 8 uur 1. 
mndst. voor Hub. v. Aarle. 
ZONDAG: Missie-Zondag met collecte 
voor de missie; half 7 1. i. voor Mart. 
v. Qrunen; 8 uur 1. m. tot welz. der par.;
10 uur z. m. voor de bloei der missie en
de leden van het Genootschap tot
Voortplanting des Geloofs.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Arnolda Frans 
Kreyveld v. w. vrienden. Dinsdag 7 uur 
1. m. ter ere H. Gerardus Majella.
Woensdag 7 uur 1. m. voor Hub. v.
Aarle als overleden lid van St. Rochus.
Donderdag 7 uur 1. m. voor Jos. v. d.
Velden als over!. lid proc. Bergen-op
Zoom naar Sittard. Vrijdag 7 uur 1. m.
voor Willem v. d. Velden als over!. lid
Moeder van Goede Raad. Zaterdag 7
uur 1. m. voor Johanna Adr. de Rooij
v.w. de Levens-verzekering- Zondag 7
uur 1. m. Maria Adr. v. Dijk v. w. de 
kinderen. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur al
gem. H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdagmor
gen om 8 uur en 's nam. om 1 uur, de 
meisjes Vrijdagmorgen om 8 uur en 
's nam. om 1 uur. 

Men wordt beleefd doch dringend ver
zocht bij uitvaarten en huwelijk tijdig in 
de kerk aanwezig te zijn. Wachten is 
voor allen, die bij de plechtigheid be
trokken zijn, onplezierig, vooral als zij 
dikwijls daartoe zijn genoodzaakt. 
7e Willem v. d. Velden te Liempde over-
leden. 

30e Eerw. Zuster Beda v. Hal .te Oir
schot overleden. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

22e Zondag na Pinksteren. 
14 October 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje e11 gebed tot de H. Joseph. 
Na het Lof een lied. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
met Rozenhoedje en gebed tot de H. Jo
seph v. w. de Octobermaand. 
Dinsdag is 't feest van de kerkwijding. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
4de, 5de, 6de en 7de leerjaar komen 
biechten. Woensdag onder de H. Mis 
van 7 uur zullen ze gezamenlijk com
municeren. 
Zondag a.s. Missie-Zondag. Alsdan zal 
de tweede schaalcollecte gaan voor de 
Voortplanting des Geloofs. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Willem 
van der Velden te Liempde over!.; half 
9 mndst. voor Wilhelmina Konings-v. d. 
Laar; 10 uur Hoogmis voor de par. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Johan
na Maria van Rooy-v. d. Horst; 8 uur 
H. Mis voor Mej. Maria Emerentia
Banens.
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis 
Bergmans� 8 uur gef. irgt. voor de Wel
ed. Heer Leonardus Verheyen. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Frans 
van Gemert; 8 uur gef. jrgt. voor Frans 
Pijnen burg. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor Ge
rardus Josephus van Oers; 8 uur gef. 
irgt. voor Albertus van Dijk. 
VRIJDAG: 7 uur mndst. voor Anton ia 
Wilhelmina van Rulo; 8 uur gef. jrgt. 
voor Willibrordus van Exsel. 
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Corne
lis Pieter Verhoef; 8 uur gef. jrgt. voor 
Maria van Exsel. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 14 October. 22ste Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Donderdag, Feestdag van de H. Lucas, 
Evangelist. 
Deze gehele week om kwart voor 8 Lof 
met Rozenhoedje. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor 
Hans Janssens; om 10 uur jrgt. voor 
overleden ouders en broer. 
MAANDAG: om 7 uur voor Caspar 
van den Aker; om half 8 voor Lamberta 
Smits-van Kempen vanwege de proces
sie naar Bokhoven. 
DINSDAG: om 7 uur voor dokter 
l11eodorus Strengers; om half 8 tot 
zekere intentie. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs; ·om 
half 8 voor Ciel van de Braak. 
VRIJDAG: om 7 uur voor Adrianus van 
de Sande. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

EENSGEZINDHEID 1 
Op de derde Dinsdag van de vorige 
maand opende Hare Majesteit de Ko
ningin, zoals dat gebruikelijk is, het 
nieuwe zittingsjaar van onze Staten Ge
neraal en sprak Hare Majesteit daarbij 
Haar jaarlijkse Troonrede uit over de 
toestand van ons land en de plannen 
van on_,;e ·regering voor het nieuwe re
geringsjaar. 
Aan het slot van deze rede komt een 
passage voor die zeker de volledige aan
dacht verdient, niet alleen van de mi
nisters en kamerleden voor wie deze 
rede werd uitgesproken, maar evenzeer 
voor ons allen. 
Het is deze passage: ,,Gij - leden van 
regering en kamers - zult bij Uw werk 
staan voor menige moeilijke beslissing, 
omdat velerlei belangen zijn af te we
gen, die in deze tijdsomstandigh,iedem 
niet alle kunnen worden behartigd op 
de wijze, die ons lief zou zijn." 
"Veel ook wordt gevraagd van heel ons 
volk, veel aan persoonlijke en financiële 
lasten, veel tevens aan bereidheid tot 
nieuwe krachtsinspanning. Ik doe daar
voor een dringend beroep op de eens
gezindheid der natie." 
,,Als onze democratie zich in zijn be
stuursorganen en vertegenwoordigende 
lichamen krachtig, besluitvaardig en 
rechtvaardig toont, als in ons volk een
ieder naar vermogen medewerkt aan het 
beschermen van de vrede en het hand
haven van de vrijheid, aan de verster
king van onze geestelijke krachten en 
aan de versteviging van onze economie 
en d!! verbetering van onze sociale ver
houdingen, mogen wij de teoekomst met 
vertrouwen tegemoet zien." 
De gedachten waarop wij een bijzondere 
nadruk wilden leggen hebben wij dik 
gedrukt: we wilden op deze zinsneden 
wat dieper ingaan. 
Qat is dan op de eerste plaats, dat er 
velerlei belangen zijn welke, vanwege 
de tijdsomstandigheden, niet zo behar
tigd kunnen worden als de regering dat 
graag zou willen. Deze zinsnede vraagt 
geen pardon voor verkeerde wendingen 
van de regering of voor besluiten welke 
duidelijk de belangen van een of andere 
groep schaden of verwaarlozen. 
Wel vraagt deze zinsnede een groot be
grip van ieder�en voor de moeilijkheden 
die de tijd meebrengt en die het voor de 
regering onmogelijk maken om alles naar 
wens te regelen. 
Er zijn omstandigheden van buiten af,
die de regering niet kán veranderen en 
die het land onder sterke druk zetten. 
We noemen daarvan de steeds blijvende 
bedreiging uit het Oosten die paraatheid 
eist van onze landsverdediging als enig 
middel om de bedreiging niet te doen 
losbarsten; de nog altijd blijvende oor
fogstoestand in Azië die voortdurende 
waakzaamheid eist, opdat het conflict 
zich niet zou uitbreiden; de totaal 'ver
anderde verhouding met Indonesië, dat 
ons onder en na de oorlog millioenen 
heeft g_ekost en waarvan de inkomsten 
voor goed zijn afgesneden. Deze om
standigheden hebben van buiten af op 
Nederland een last en een druk geladen 
die, vooral economisch en financieel, ons 
volk in moeilijkheden gebracht heeft en 
in moeilijkheden houdt en de regering 
dwingt om aan allen lasten op te leggen 
die bij zeer velen gaan tot de uiterste 
grens van wat zij kunnen verdragen en 
velen voortdurend bedreigen met een 
financiële ineenstorting van zaak en ge
zin. De regering wil dit laatste zeiker 
niet, en dit is dan ook één zijde van 
wat de Troonrede bedoelde met een 
"behartiging op een wijze, anders dan 
ons lief zou zijn." 
Er zijn nóg omstandigheden die de re
gering dikwijls dwingen te�en de eigen 
wensen in te gaan en wel omstandig
heden van binnen uit, omstandigheden 
in ons volk en in onze regering. In een 
democratie namelijk regeren verschillen
de partijen samen, met verschillende in
zichten en verschillende wensen. Wat 
de ene wenst zal dikwijls de andere ver
werpen, en wat de tweede wenst zal 
pikwijls door de eerste verworpen wor
den, zodat iedere partij - in of buiten· 
de regering - dikwijls tegen zijn zin 
dingen zal tcelaten die men anders zou 
wensen. Met name staan hier tegenover 
elkaar de katholieke richting en de so
cialistische richting, die, áls ze willen 
samenwerken, onvermijdelijk elkaar veel 
moeten toegeven wat men anders zou 
willen. 
Uit deze gezichtspunten trekt de Troon
rede dan twee besluiten welke ons als 
wensen worden voorgehouden voor het 
komende regeringsjaar: op de eerste 
plaats bereidheid tot het aanvaarden van 
persoonlijke en financiële lasten, en op 
de tweede plaats een extra inspanning 
om de eensgezindheid te bewaren. 
Met die "persoonlijke lasten" wordt on
getwijfeld bedoeld, dat allen op hun 
eigen plaats zich inspannen mede te 
werken aa_n het welzijn van het geheel, 
op de eerste plaats door het eigen wel
zijn naar bèhoren .te_ behartigen, wat ook 
steeds het algemene ten goede komt; en 
vervolgens door extra inspanning waar 
dit nodig is of gevraagd wordt, mede te 
helpen in het sociale en charitatieve le
ven, niet alleen financieel maar ook met-

terdaad door persoonlijke arbeid in dit 
sociale en charitatieve leven. 
Wat de bereidheid tot financiële lasten 
betreft, dit is zonder meer duidelijk: dit 
vraagt de bereidheid om de noodzake
lijke belastingen op te brengen wat ech
ter niet insluit dat men zich gewillig 
zou moeten bukken onder lasten die de • 
draagkracht werkelijk te boven zouden 
gaan: hiertegen zou een verantwoord 
protest en verantwoorde actie altijd ge-
oorloofd zijn. 
Ook de vraag om eensgezindheid (zeker 
het voornaamste dat onze natie in deze 
tijd behoeft) heeft zijn grenzen, name
lijk de grenzen van het geweten en met 
name de grenzen der rechtvaardigheid. 
In dit opzicht is zeker noodzakelijk een 
grote volgzaamheid aan de adviezen van 
de instanties die daartoe bevoegd zijn: 
de kerkelijke overheid en de leiders van 
de organisaties. Dit eist een groot ver
antwoordelijkheidsbesef van allen die in 
de leiding staan en daarbij een scherp 
afwegen van alles wat principieel kan 
geeist worden of principieel moet gewei
gerd \\'._orden. Dit eist leiders met een 
klare kijk, met groot rechtvaardigheids
gevoel, grote besluitvaardigheid en 
kracht van spreken. 
Aan het slot van de Troonrede komt 
nog een oproep tot samenwerking o.a. 
aan de verbetering van onze sociale 
verhoudingen, een onderwerp waarover 
wij op deze plaats al meerdere malen 
schreven. Bedoeld is hier zeker: een 
beter begrip en groter waardering van 
de standen en klassen onderling. En dan 
wijzen wij vooral op dit punt: dat geen 
enkele stand moet denken dat de an
dere standen het zoveel gemakkelijker 
hebben en alleen maar uit behoudzucht, 
genotzucht of machtswellust zouden 
weigeren offers te brengen, zoals zo 
graag van socialistische zijde beweerd 
wordt. Allen moeten bedenken dat voor
al de leidende standen de grootste· ri
sico's dragen en dit hen brengt tot ver
dediging van hun positie; dat de mid
denstand een enorm zware tijd door
maakt en de grootste moeite heeft om 
niet economisch ten onder te gaan en 
dat hun "v1!nsten" geen luxe zijn, n1aar 
het broodnodige inkomen voor het ge
zin en voor het behoud van hun zaak; 
dat de arbeidende standen het, bij alle 
voorzieningen die er bestaan, over het 
algemeen toch niet breed hebben en so
ciaal gezien nog altijd de mindere zijn 
door hun nog steeds afhankelijke positie. 
Zo heeft iedere stand zijn eigen zwarig
heid in het sociaal, economisch en fi
nancieel leven en daarom moet de hoofd
gedachte, die ons van de Troonrede 
overblijft zijn: offerbereidheid, begrip 
voor elkaar, eensgezindheid. 

Herauten van het 

Evangelie 

T. 

Twintig zonen en dochters uit onze 
Boxtelse bevolking mogen we rekenen 
tot de Herauten van het Evangelie. 
Elf Priesters, zeven Zusters en twee 
Broeders behoren tot de "werkers in de 
wijng_aard", die de hitte van de dag met 
blijmoedigheid doorstaan, dus hun 
vreugde vinden in het werk der uitbrei
ding van het Godsrijk onder de volke
ren van de verschillende missielanden. 
Van 18 missionarissen konden in ons 
blad van 5 October portretten worden 
gegeveq. De families van twee Zusters 
verzuimden foto's in te zenden en op
gave te doen van de missies, waarin zij 
werkzaam zijn. Was het bescheidenheid, 
die er hun van weerhield? 
Wat ook de reden was, het achterwege 
blijven hunner opgave was oorzaak van 
een onvolledige. vermelding, wat voor de 
initiatiefnemers minder aange_naam was. 
Jammer ook, omdat iedere missionaris, 
hetzij Priester, Broeder of Zuster, gere
kend moet worden tot de besten van de 
stam onzer H. Kerk. 
Daarom vermelden wij met te meer ge
noegen nog de namen van de twee Box
telse dochters, die ons achteraf als mis
siezusters bekend werden. 
Zuster Eduarda (Maria Heesbeen) van 
de Soeurs de la Misericordae, is als 
Overste werkzaam in Multoki Kasaï, 
Zuid-Cong9. We zien haar op d_e foto 
voor ons met een baby-negertje op de 
ann en een leutig-lachend nikkertje aan 
haar zijde. 
Van de familie Maas uit Lennisheuvel 
ontvingen wij bij navraag de foto van 
Zuster Joannes Cantius, die werkzaam 
is in Makassar op Celebes. 
Van beide Zusters zullen de foto's bij 
die van de andere missionarissen ge
voegd worden, en dan zal de gehele 
groep een plaatsje krijgen achter in onze 
parochiekerken, om de aandacht der 
parochianen blijvend gevestigd te houden 
op het Missiewerk en de taak van het 
Missie-Thuisfront, waaraan iedere paro
chiaan moet bijdragen om het werk on
zer missionarissen te helpen verlichten. 

Plaatselijk Nieuws 
OPENINGSAVOND 
WINTERPROGRAMMA K.A.B. 

Het winterprogramma van de K.A.B.,
afd. Boxtel, zal dit keer evenals overal 
elders, gewijd zijn aan de gedachte "Wij 
en het communisme". Volgende week 
Woensdagavond zal het programma ge
opend worden met een spreekbeurt van 
Pater Fidentius, Capucijn. Deze beken
de redenaar zal daarin een bespreking 
geven van de vraag: ,,Kan het geloof in 
de heilstaat van het communisme op
wegen tegen het geloof in Christus en 
Zijn Kerk?" 
Verwacht mag worden dat de K.A.B.
leden in groten getale naar De Ark zul
len komen om zich op de hoogte te stel
len van Pater Fidentius' vizie op deze 
belangrijke kwestie. 

R.K. UITLEENBIBLIOTHEEK. 
Lezing over de "short story". 
De Boxtelse R.K. Uitleenbibliotheek be
legt op Maandag 22 October a.s. in de 
foyer van De Ark een bijeenkomst, 
waarop dé heer E. v. d. 1-leijden, leraar 
aan de R.K H.B.S. alhier, een lezing 
zal houden over "Het korte verhaal" 
(short story), een nieuw genre in de lite
ratuur. Het bestuur van de bibliotheek 
verwacht, dat velen van de belangstel
lenden in het werk der bibliotheek a.s. 
Maandag om 8 uur in De Ark aanwe
zig zullen zijn om van dit onderwerp 
kennis te nemen. 

HULDIGING OUD-STRIJDERS. 

Blijkens een in dit blad voorkomende 
advertentie zal op Woensdag 24 Oct. 
aan een aantal oud-strijders de hun 
toegekende onderscheiding worden uit
gereikt door Gen. Sitzen. 
De afdeling Boxtel van de Bond van 
Oud-Strijders heeft zich tot taak ge
steld allen die gedurende de oorlogs
jaren het vaderland dienden onder haar 
vaan te scharen om door de kracht van 
het aantal bij te dragen in het doel dat 
de Bond zich heeft gesteld, n.l. hulp en 
steun te verlenen aan de nabestaanden 
van de oorlogsslachtoffers. 
Het Bestuur heeft ter propagering van 
het lidmaatschap nog enige samenkom
sten voor oud-strijders gearrangeerd, 
waarvoor alle oud-militairen uit de oor
logsjaren per advertentie zullen worden 
uitgenodigd. 

MUZIKALE WANDELING 
R.K. GILDENBONDSHARMONIE. 
De R.K Gildenbondshannonie zal bij 
wijze van herdenking der Boxtelse be
vrijdi<lg op Woensdag 24 October een 
muzikale wandeling door onze plaats 
maken. De wandeling vangt aan . om 8
uur, doch circa 9 uur zullen de muzi
kanten hun schreden richten naar het 
St. Paulus-Jeugdhuis, waar zij dan ge
durende de verdere avond ter opluiste
tering van de bijeenkomst van de Bond 
van Oud-Strijders aanwezig zullen zijn. 

MISSIE-THUISFRONT. 
Opgehaald voor de Missienaaikring 
,,Miad" op de bruiloft van v. Grinsven
v. d. Schoot f 3,70; op de bruiloft van 
v. Osch-v. d. Brand f 3,33. 

HERLEVEND BOXTEL. 

De prospecti voor de door Herlevend 
Boxtel te geven culturele avonden in het 
seizoen 1951-'52 zijn inmiddels ver
spreid. Belangstellenden, die nog geen 
prospectus hebben ontvangen, kunnen 
dit verkrijgen bij de WelEerw. Pater 
Theodoor Beijer, procure Stapelen, of 
bij een der- andere leden van de Kunst
commissie. 
De intekening verloopt vlot, zodat de
culturele avonden waarschijnlijk door
gang zullen kunnen vinden. Men wordt 
verzocht de strookjes ten spoedigste in 
te leveren, opdat het opgemaakte cultu
rele programma kan worden verwezen
lijkt. 
De eerste voorstelling zal plaats hebben 
op Dinsdag 30 October a.s., n.l. ,,Ge
vecht met de Zoon" door het beroeps
toneelgezelschap "Puck". 

ASSISTENTIE 
IN H. HARTPAROCHIE. 
Reeds bij de benoeming van Pater 
Theodoor Beyer, A.A., tot assistent in 
de H. Hartparochie, was het duidelijk, 
dat met de tijdelijkheid hiervan terdege 
rekening gehouden moest worden. Het 
zal bij velen dan ook geen verbazing 
gewekt hebben, dat Pater Theodoor 
reeds vorige week zijn korte maar ver
dienstelijke arbeidsperiode in Breukelen 
heeft moeten afsluiten, om zich beter 
te kunnen wijden aan zijn taak in de 
functie van provinciaal econoom, als
mede van zijn drukke werkzaamheden 
in de vele verenigingen waarin hij nog 
zitting heeft. 
Tot zijn opvolger is benoemd de Wel
Eerw. Pater Kropman, eveneens van 
Stapelen. 
Pater Kropman is voorheen reeds in 
Duitsland werkzaam geweest, terwijl hij 
ook 2 jaar als kapelaan in het Nijmeeg
se parochieleven heeft gewerkt. 

E. H. B. 0. 
Na het beëindigen van de lopende cur
sussen wordt deze winter nog begonnen 
met een nieuwe E.H.B.O.-cursus. Ver
scheidene personen meldden zich daar
voor reeds aan. Geïnteresseerden boven 
de 17 jaar kunnen zich opgeven bij de 
secretaresse van de afdeling: Mej. R. 
Doms, Parallelweg 8.

"SCHORPIOENEN 
EN MILLIOENEN" 

De toneelgroep "Boxtels Toneel" heeft 
reeds enkele weken de thriller "Schor
pioenen en Millioenen" van Henk Bak
ker en Ed. Ïerlingen in studie. Dit grie
zelstuk hoopt men omstreeks December 
voor het voetlicht te brengen. Regie: 
Willem Hart uit Eindhoven. 

OPBRENGST SANTOS-COLLECTE. 

De onlangs in Boxtel gehouden collecte 
ten bate van SANTOS, de instelling van 
de Katholieke Middenstandsbeweging 
tot steun àan onbemiddelde tuberculose 
standgenoten, bracht in Boxtel de mooie 
som van !298,70 op. Een woord van 
hartelijke dank aan het adres van de 
ijyerige collectanten en collectrices en 
niet in het minst aan de vele milde 
gevers is hier dan ook zeer zeker op 
zijn plaats. 

EEN TEKEN? 
Lange tijd had Mgr. Dominico Frutuoso 
zich verzet. Hij was tegen de verering 
van Onze Lieye Vrouw van Fatima. 
Doch 15 Januari 1929 Het hij zijn tegen
stand varen. Hij was geheel veranderd. 
Df Mariabeelden mochten gezegend 
worden. Hij wijdde officieel zijn semi
naristen toe aan Onze Lieve Vrouw van 
Fatima en voerde haar verering in zijn 
diocees in. Dat gebeurde 25 Maart t 93 t 
in het bisdom Portalegre. - Vanwaar 
die ommekeer? - De bisschop was in 
Rome geweest. Hij had Paus Pius XI 
bezocht. Toen hij terugkeerde van zijn 
reis, verklaarde hij, dat hij niet langer 
,,Roomser wilde zijn dan de Paus". 
Is Maria werkelijk in- Fatima versche
nen? Heeft ze daar werkelijk tot de 
kinderen gesproken? Zie hier enkele 
feiten: 
Een van de kinderen heet Lucia. Ze 
leeft nog. Volgens haar zou Maria on
der meer hebben gezegd: ,,Wanneer je
een nacht zult zien, welke verhelderd 
wordt door een groot Licht, weet dan, 
dat dit het grote teken is, dat God je 
geeft .... . De toewijding aan Mijn On-
bevlekt Hart zal plaats hebben ..... . 
Jullie moet eiken dag de rozenkrans bid
den. Bidt hem met de intentie, om het 
einde van de oorlog te verkrijgen .... " 
Wat is er nu gebeurd? De Paus heeft 
inderdaad de wereld toegewijd aan het 
Onbevlekte Hart van Maria. Vorig jaar 
heeft hij de rozenkrans voorgebeden 
voor geheel de wereld. Deze maand 
heeft hij dringend verzocht om het 
rozenhoedje te bidden voor de vrede. 
Maar er is nog meer: t November 1950 
heeft hij plechtig een nieuw dogma af
gekondigd. Bij die gelegenheid zijn de 
Misgebeden van het feest van Onze 
Lieve Vrouw-ten-Hemel-Opneming ver
anderd. Die Mis begint nu met de 
woorden: ,,Een groot teken zal aan de 

Hemel verschijnen; een Vrouwe, be-
kleed met de zon ...... " 
En dan nog dit. De Paus heeft vorige 
Zondag een officiële gezant naar Fati
ma gestuurd: Kardinaal Fedeschini. 
Deze moest als pauselijk legaat het Hei
lig Jaar sluiten. Is het te verwonderen, 
dat de ogen van de Katholieke wereld 
zich op Fatima richtten? De Paus zelf 
scheen er grote waarde aan te hechten. 
Duizenden mensen zijn dan ook naar 
die plaats gereisd. En daar, voor die 
geweldige menigte gaf de Kardinaal als 
zijn persoonlijke mening te kennen, dat 
het wonder van Fatima zich herhaald 
had. Juist in de dagen, dat het nieuwe 
dogma zou worden afgekondigd, zou de 
Paus zelf herhaaldelijk het zonnewon
der hebben gezien. Enkele dagen voor 
de te November, toen duizenden de 
nieuwe Mis instudeerden: ,,Een groot 
Teken zal aan de Hemel verschijnen: 
een Vrouwe bekleed met de Zon ...... " 
juist toen zou het gebeurd zijn...... De 
Osservatore Romano, het officiële Va
ticaanse blad heeft de rede van de kar
dinaal in extenso weergegeven. 
Is hiermee het laatste woord gezegd? 
De Paus heeft een vol jaar gezwegen. 
Hij is Hoofd van de Kerk. Toen hij 
Zondag l.i. over de radio tot Fatima 
sprak, heeft hij niet over de kwestie ge
rept. Doch de Kardinaal was een offi
ciële gezant. De Osservatore Romano is 
een officieel blad. De Kardinaal sprak 
bij een officiële gelegenheid voor een 
zeer groot publiek. ..... 
De volgende overweging dringt zich 
nu op. 
De verschijningen te Lourdes en te Fa
tima zijn bekend geworden, doordat de 
kinderen hun mond voorbij hebben ge
praat. Toen het eenmaal zover was, 
volgde een diepgaand en langdurig on
derzoek. En eindelijk kwam dan de uit-

OMGEVING 

CONGREGATIES 
EN MATER AMABILISSCHOOL 
GEZELLIG BIJEEN. 
Maandagavond was Boxtel's Ark gevuld 
met de leden van de meisjes-congrega
ties uit de St. Petrus- en de H. Hart
parochie en de leerlingen van de Mater 
Amabilisschool, die dank zij 'n nauwe 
samenwerking tussen de besturen van 
congregaties en school, konden komen 
genieten van een uitstekend toneelpro
gramma, verzorgd door "de Gheselle 
van de Spelewei" uit Bussum. Aange
zien het een toneelavond voor een be
sloten kring gold, achten we het niet 
nodig de prestaties van Anton Sweers c.s. 
aan een beschouwing te onderwerpen. 
Voldoende is, dat de honderden meis
jes intens genoten hebben van het ont
roerende spel over Jeanne d' Are en 
zich uitbundig vermaakt hebben met de 
kluchten "Docus en de Acht Zalighe
den" en "Driftkoppen". 
Het was waarlijk een allergenoeglijkst 
intermezzo in het vaste programma van 
bijeenkomsten en cursusavonden! 

DRUKKE NAJAARSMARKT. 

Onder gunstige weersomstandigheden 
werd gisteren de Boxtelse Najaarsmarkt 
gehouden. Drukte en gezelligheid gaven 
het beeld van kramerijen, standwerkers 
en kopers al dadelijk de vertrouwde 
kleur, zodat het voor de talloze belang
stellenden weer goed "mèrten" was op 
de moppenmarkt. 

LIEMPDE. 
INSTALLATIE PRIJZEN COMMISSIE. 

Dezer dagen werd te Liempde de plaat
selijke prijzencommissie geïnstalleerd. 
De samenstelling is als volgt: 
Voorz.: R. W. van Schijndel; Secr.: A. 
van Hal; Leden: Mevr. de Wed. van 
Weert-Timmermans (R.K. Boerinnen
bond); P. J. v. d. Velden (R.K Boeren
bond); P. M. Bressers (R.K. Arbeiders
beweging). 
Deze "Prijzencommiss·ie" is geen ambte
lijke instantie, doch een bemiddelend 
orgaan uit de burgerij vóór de burgerij. 
Ze heeft tot taak de bevolking voor te 
lichten inzake de wettelijke bepalingen, 
die ten aanzien van de prijzen en prijs
aanduidingen van kracht zijn. 
Iedereen, die dat wenst, wordt gratis 
en zo spoedig mogelijk advies gegeven. 
Wendt U bij eventuële moeilijkheden 
dus tot de Plaatselijke Prijzencommissie, 
p/a Gemeentehuis Liempde. 

K.A.J.-NIEUWS. 
De spaargeldbeheerders van de K.A.J., 
afdeling Liempde, wijzen er nogmaals 
alle Jonge Arbeiders van Liempde op, 
dat de spaardienst wederom is ge
opend. 
Iedere Zondag na de Hoogmis, tot half 
twaalf, wordt er in de Kajuit gelegen
heid gegeven tot sparen. 

ESCH 
MUZIKALE WANDELING. 
Fanfare "Laetitia" zal Woensdag 24 
October (Bevrijdingsdag) 's avonds om 
8 uur een muzikale wandeling maken 
door het dorp. Daarna zal de taptoe 
(het signaal om te ruste te gaan) ge
blazen worden op de kiosk. 

spraak van de Kerk. 
Indien nu een Paus eens 'n verschijning 
zou krijgen, dan zou hij op de eerste 
plaats zijn mond niet voorbijpraten. Ten
tweede zou hij waarschijnlijk voor zich 
zelf geen uitzondering maken. Dus hij 
zou zijn eigen wonderbare gebeurtenis
sen aan een nauwkeurig onderzoek on
derwerpen. Wanneer hij na ernstig be
raad overtuigd zou zijn van de "echt
heid" der verschijningen, zouden er 
twee mogelijkheden open liggen. Ofwel 
zwijgen in alle talen. Ofwel het wonder 
bekend maken. Want het zou kunnen 
gebeuren, dat de paus oordeelt, dat God 
een teken wilde geven niet alleen aan 
hem persoonlijk, maar ook voor geheel 
de wereld. - Ja, en dát zou dan een 
grote moeilijkheid meebrengen. Een 
moeilijkheid, welke anders nooit voor
komt. De Paus zal immers nooit eisen, 
dat wij geloven in zulk een wonderbare 
gebeurtenis. Zou hij dit wonder dus 
publiek willen maken, dan kan hij het 
moeilijk zelf doen op een officiële ma
niet. Want hij is Hoofd van de Kerk. 
Hij heeft de volheid van het Leergezag. 
Zo zou er zeer gemakkelijk een misver-
stand geboren worden. 
Wat zou een Paus in dit geval kunnen 
doen? Hij zou er een ander voor kun
nen laten zorgen. Iemand anders zou 
het wonder bekend kunnen maken: een 
persoon, die boven alle verdenking staat. 
Welnu het heeft er alle schijn van, dat 
dit laatste inderdaad is gebeurd. En op 
welke katholiek zou dat geen diepe in
druk maken? 
Juist dit laatste jaar heeft Puis XII dui
zenden en duizenden mensen ontvan
gen. Hij heeft gesproken en geschreven 
op geniale wijze over allerlei kwesties. 
Wie is er niet diep ontroerd terugge
keerd van de audiënties bij de Paus? 
Zegt het Teken iets over de Paus? Of 
over Fatima? Of over het dogma van 
Maria Hemelvaart? Of nog iets anders? 
Daarover wellicht een volgende keer. 



Verhogi_ng Gas== 
In de laatst gehouden raadsvergadering 
zijn aan de orde geweest voorstellen tot 
verhoging van prijzen voor gas- en wa
terverbruik en verdubbeling van de me
terhuren. 
Blijkens de in ons raadsverslag weerge
geven discussies heeft de raad in meer
derheid de verhoging van de tarieven 
aangenomen, doch omtrent de verdub
beling der huur van de meters zal een 
nadere behandeling plaats hebben bij de 
begrotingsbespreking. 
Bij de inleiding der voorstellen gaf de 

• • Voorzitter de motieven aan, waarop B.
en W. zich genoodzaakt achten tot prijs
verhoging over te gaan. 
W ATERPRIJZEN:
De inkoopsprijs van het' water, dat· door
het Waterleidingbedrijf van 's-Hertogen
bosch wordt geleverd is na 1945 geste
gen van 5½ tot 9½ et. per kubieke 
meter. Met de noodzakelijke aanleg van 
hoofdleidingen in de nieuwe woonwijk 
zijn belangrijke bedragen gemoeid ge
weest, terwijl de lasten van onderhouds
kosten, salarissen en lonen belangrijk 
zijn gestegen. 
Stijging van Uitgaven en Kosten kon
tot nu toe worden opgevangen uit het 
meerdere verbruik ingevolge de vele 
nieuwe aansluitingen, doch in de toe- •
komst is prijsverhoging nodig. 
De prijs per kubieke meter zal dan ook
met ingang van . 1 Januari 1952 van 32 
et. verhoogd worden tot 35 <;ent. 
Hiermede ging de raad accoord. Voor
zover het voorstel ook inhield opheffing 
van het zogenaamde vastrecht bleek het .
bezwaarlijk, omdat door die opheffing 
de tot nu toe gebruikelijke betaling van 
het per woning gesteld normaal water
verbruik niet zou kunnen gehandhaafd 
bHjven. 
In onze gemeente toch wordt dat per
gezin gesteld normaal waterverbruik 
plus meterhuur en incasso-kosten maan
delijks in rekening gebracht aan de ver
huurder,• die op zijn beurt dat door hem 
betaalde bedrag met de woninghuur op 
de verbrniker verhaalt. 
ledere huurder van een particuliere wo
ning (op de van overheidswege gebouw
de woningen mag deze regeling niet 
worden toegepast) betaalt dus, wekelijks 
of maande)ijks huishuu.r plus het voor 
die woning vastgesteld bedrag voor lei
dingwater plus meterhuur en incasso
kosten. 
Het gestelde normaal v'erbruik staat in
verhouding tot de . grootte van de wo
ning, terwijl de meterhuur hoget wordt 
berekend voor de grootste huizen. 
Zo is het waterverbruik, bij de invoe
ring van de waterleiding in onze ge
meente, gestimuleerd, althans het water
leidingbedrijf verzekerd geweest van 
de inkomsten over een minimum kwan
tum water, al of niet verbruikt. 
(Tegenwoordig moet reeds propaganda
worden gemaakt voor een zuinig water
verbruik). 
Voor de kleine woningen is toegewezen
een verbruik van 35 kub. meter water, 
voor gerieflijker woningen 40 of 50, en
voor grotere huizen 70 kub. meter of 
meer. 
De meterhuur bedraagt tot nu toe voor
woningen met toegewezen kwantum 
van 35 tot 50 m3 20 et., voor hoger toe
gewezen verbruik 35 et. per maand. 
En onder de rubriek "vastrecht" - wat
een onjuiste rubricering is en vermoe
delijk is bedoeld als "incasso-kosten" -
komt op iedere maandrekening per wo
ning een bedrag van 10 cent voor. 

* Verrukkelijk, zo'n heerlijke na-zomer
te genieten te krijgen. Welk een goed
heid straalt ons tegen uit de natuur, als 
deze op zo'n laatzomerse, zonnige dag 
in vlammende herfsttinten schiet. Hoe 
een herfstpalet ...... * Maar zo'n na
zomer heeft niet alleen 'n poëtische 
doch ook 'n practische kant. De huis
vrouw scheelt het guldens aan kolen, de 
boer bespaart het veel najaarsnarigheid 
in de wei, op het land en in de stal, en ... 
maar ach, wie gerieft 0. L. Heer niet 
met ene schone dag? * Ondertussen 
gaat het leven verder. Dat wil zeggen, 
men is tevreden of men klaagt, men be
heerst zich of men ruziet, men is voor
zichtig of men maakt brokken. Dat laat
ste komt in Boxtel niet het minste voor, 
w.int de verkeersongelukken dreigen 
ook hier een record-aantal te bereiken 
dit jaar. Het tweede gedeelte van de 
vorige week liep het weer de spuigaten 
uit. 't Leek erg, maar het bleef geluk
kig nogal bij en bij! * Boxtel Vooruit 
blijft naarstig ijveren voor Boxtels be
langen. Ten dienste van het vreemde
lingenverkeer, werd in de Rechterstraat, 
nabij de Eindhovenseweg, een gids in 
bordvorm geplaatst. Qe inwoners van 
Boxtel doen hun best om er alles van te 
begrijpen. Of dat ze moeilijk is? Valt 
mee, maar de overzichtelijkheid heeft 
onder het kleine bestek wat geleden. Als 
er straks ook nog een "papieren" gids 
is, kunnen de begrijpelijke en haast niet 
te vermijden onvolkomenheden echter 
tegen elkaar weg vallen. Als onderdeel 
van de service, die Boxtel Vooruit de 
vreemdeling bieden wil,. is het 'n zeer 
verdienstelijk product te noemen * 
Op de Moppenmarkt (die weer best en 
als ·vanouds was) hebben we terloops 
gehoord, dat er op het parkeerplaatsje 
bij de Zwaanse Brug ook een plaatsje is 
gereserveerd voor een standbeeld, waar
voor reeds lang plannen, maar geen fi
nànciën waren. Het zou iets origineels 
moeten w_orden, zei men ons nog. * 
Wat men ons óók zei...... maar neen, 
dat is vissen in troebel water. In troe
bele dorpspolitiek, waarvan we meenden 
dat deze al lang dood en begraven was. 
* Volgende week Woensdag herdenken
we Boxtel's bevrijding. Onze gedachten 
dwalen dan weer terug naar die angsti
ge Octoberavond in 1944, toen de eerste 
geallieerden onze plaats binnen trok-

en Watertarieven 
Met ingang van 1 Januari zal per jaar 
en per woning zoveel maal 3 cent wor-

• den betaald als het naar rato der groot
te van de woning toegewezen verbruiks
kwantums. Is dit 35 m3

, dan bedraagt 
de verhoging per jaar f 1,05, bij 50 m3 

f 1,50. 
Als nu straks aangenomen wordt de ver
dubbeling van de meterhuur, dan zal 
.die maandelijks op de rekening komen 
inet 40 et. voor de kleine en normale 
woningen, met 70 et. voor grote huizin
��n, respectievelijk verhogingen van 
f 2,40 en f 4,20 per jaar. 
De verhogingen komen dan volgens
onze drie voorbeelden op resp. f 3,45, 
f 3,90 en f 6,30 per jaar, welke verho
gingen de vèrhuurders op de huurders 
zullen kunnen verhalen. 
W.ü zijn bij de berekening hiervan uit
gegaan van aanneming der meterhuur
verdubbeling, welke verdubbeling werd 
voorgesteld omreden de inkoopsprijs der 
normale watermeters, die vóór 1940 
f 8,- bedroeg, tegenwoordig f 40,55 
bedraagt, terwijl de onderhoudskosten 
evenredig de stijging van lonen enz. 
ook meer bedragen. 
GASPRIJZEN. 
De inkoopsprijs van het door de Staats
mijnen geleverde gas is verhoogd van 
3,2 tot 5,5 cent per kub. meter. 
De verkoopsprijs, die lager is naar even
redigheid een hoger vastrechtbedrag, be
draagt voor normaal huishoudelijk ver
bruik 9 à 10 et. plus het vastrecht à 75 
of 30 et., en een meterhuur van 15 cent 
per maand. 
In het verleden is de gasprijs reeds ver
hoogd met 2 et. voor huishoudelijk ver
bruik, met 1 cent voor industriële doel
einden. 
Met ingang van 1 Januari wordt nu zo
wel voor industrieel als huishoudelijk 
verbruik de prijs wederom met 1 cent 
per m3 verhoogd. 
De motivering die voor het waterleiding
bedrijf is gegeven, geld in hoofdzaak 
ook voor het gasbedrijf, doch voor dit 
bedrijf moest tevens het gasbtiizennet 
na de oorlog grotendeels worden ver
nieuwd wegens te geringe capaciteit van 
het bestaande net. 
Daarbij zal wegens gebrek aan gasberg
ruimte (gashouders) in de toekomst aan 
de Staatsmijnen jaarlijks een bedrag van 
15 à 20.000 gulden betaald moeten wor
den, waarbij nog jaarlijks een bedrag 
van 3000 gulden zal komen voor een 
door de Staatsmijnen te plaatsen grotere 
ontvanstinstallatie. 
Alles bijeengenomen schijnt de exploita
tie van het gasbedrijf wel een verhoging 
van 1 et per m3 te rechtvaardigen, en 
met de dan geldende prijs blijft Boxtel 
nog belangrijk beneden de van rege
ringswege toegestane verhoging, die op 
9½ et. is gesteld. 
Wat de meterhuur aangaat, die thans 
voor gewone meters 15 cent is en bij 
verdubbeling op 30 cent zal komen, 
deze wordt evenals voor de watermeters, 
gemotiveerd met de hogere aanschaf
fingskosten. Bedroegen deze voorheen 
f 16,80 voor een gewone meter, thans 
wordt daarvoor f 55,40 in rekening ge
bracht, en de muntmeters zijn van 
f 25"80 gestegen tot f 81,95. 
Wij beschikten niet over gegevens be
treffende industrieel gasverbruik, doch 
menen met vorenstaande onze lezers 
voldoende te hebben ingelicht omtrent 
de uiteindelijk te verwachten verhogin
gen van gas- én waterverbruik. 

Voortijdige verkiezingen 
SUCCES 

VAN EEN AETHERNIEUWTJE. 
Reeds is komen vast te staan, dat de 
K.R.O. met de wedstrijd "Baas boven 
Baas" een bijzonder aantrekkelijk aether- • 
nieuwtje heeft ingevoerd, dat aan het 
amusement en aan de welda_digheid het 
volle pond geeft. De actie, welke om 
wille van het militair moreel en ter ver
lichting van 'de bijzonder zware zorgen 
van Nationaal Katholiek Thuisfront 
wordt ondernomen, is in volle gang. In 
honderden gezinnen puzzelt men gespan
nen over de populariteit van zes radio
figuren: ,,De Gewone Man of zü.n 
vrouw Merie, Kobus Kuch of van Tutte, 
De Lijst Zonder Naam of Tweemaal 
Een is Een". Wie de populairste figuur 
kiezen wachten enorme prijzen van 
f 7.000,-, f 5.000,---,, f 4.000,-, 
f 3.000,-, f 2.000,-, f 1.000,-, 
terwijl de minst popul.iire figuur zijn 
kiezers altijd nog f 6.000,- heeft aan 
te bieden. 
Het is begrijpelijk dat de keuze met 
overleg en spanning geschiedt. Bovendien 
is de grootste prijs de vo_Idoening iets te 
hebben bijgedragen aan de verzorging 
van onze militaire je_ugd ! 
De grote betekenis van het welslagen 
van deze actie behoeft geen onderstre
ping; vrijwel onze gehele, nog niet vol
wassen jeugd, ten getaJe van meer dan 
80.000 ziet zich· geplaatst voor de op
gave zich niet te laten vermorzelen door 
zielsbedreigingen, waarvan verveling en 
verleiding wel de twee voornaamste zi_jn. 
Om in dit gevecht onze jongens bij te 
staan heeft Nationaal Katholiek Thuis
front geld, véél geld nodig. De schuld 
op de Militaire Tehuizen is EEN MIL
LIOEN GULDEN! 
Op het Katholiek llmisfront drukt de 
last van lectuur, amusement, verzorging 
van zieken, leestafels enz., niet alleen in 
eigen land, maar ook in Korea, Nieuw
Guinea, Suriname, Caraçao en vrijwel 

· al de gemenebesten van het Atlantisch .
Pact. 
De moreelsgevaren worden licht onder
schat. Terwijl de in_yloed van "Thuis" 
vermindert, staat de militair in binnen
en buitenland bloot aan vaak geraffi
neerde en langdurige verleidingen. Het 
is verontrustend, dat na een eerste in
tense training van eni_ge maanden de 
troepen vaak geen voldoende tijdvullen
de bezigheid meer he.bpen. Ledigheid is 
een slechte school voor een jongeman.
Er is in het verleden hard gewerkt. In
1946 waren van de 43 Militaire Tehui
zen er nog· slechts 7 in tact. Misschien 
zegt het onze lezers nog meer, dat men 
in 1938 voor 10.000 militairen 43 Tehui
zen had en nu voor 80.000 militairen 44 
Tehuizen. Er moet nog veel gedaan 
worden ...... 
De K.R.O. komt de lof toe het Thuis
front op een aantrekkelijke wijze be
hulpzaam te willen zijn. Ook, de huis
gezinnen.. waar men begrip heeft voor 
de moeilijkheden van ONZE jongens, 
verspreid over een wijde, gëvaarlijke 
wereld, zullen graag behulpzaam zijn 
door een stem uit te brengen op één 
van de radiofiguren. 
U hebt zoveel stemmen als U wenst.
Elke gulden is een stem en ·teen volle 
kans op de geweldige prijzen. U kunt 
Uw guldens (dus Uw stemmen) sturen 
per aangetekende brief, per postwissel 
of per gironummer 520.000 aan Natio
naal Katholiek Thuisfront, Den Haa_g, 
Postbus 4 ofwel door een briefkaart met 
hoogstens één gulden aan postdgels 
èxtra te beplakken. • 
Gun onze sympathieke K.R.O. het suc
ces van een uitbtmdlg welslagen. Onze 
jongens varen er wel bij en het is voor 
hen waarachtig dri�end nodig. 

WEERPRAATJE 
GEWELDIG MOOIE 
OCTOBERMAAND. 

(Van onze weerku�dige medewerker). 
• In de maand October hebben de weer
goden zich _dit jaar buitengewoon goed 
gedragen. 
Op de meeste plaatsen is er in ons land
na Vrijdag 29 September geen regen 
meer gevallen. Tot Woensdagavond j.l. 
was het in ons land 19 opeenvolgende 

• dagen droog. Dit is weliswaar nog ge,en
record, want in Augustus 1947 en van 
19 Mei tot 10 Juni 1939 kwam er in 
De Bilt een periode van 23 opeenvol
gende droge dagen voor, maar voor een 
herfstmaand is een dergelijke droge 
periode vrij abnormaal. In de periode 
van 17 October tot 14 November 1920 
kwam er in De Bitt een periode van 27 
droge dagen voor. De droogste Qcto
bermaand over de laatste 100 jaren, in 
De Bilt genoteerd, was die van 1861 
met totaal 3 mm regen. Daarop volgen 
October 1866 en 1920 met 10 mm en
1922 met 11 mm. Opvallend is wel het 
zeer zonnige weer, dat nu vrijwel dag 
in dag uit van af het begin van deze 
maand voortduurt. Het zal ons dan ook 

• niet verwonderen, wanneer er deze 
maand voor October in De Bilt een 
record groot aantal uren zonneschijn 
wordt geregistreerd. Normaal bedraagt 
het aantal uren voor de gehele maand 
ruim 100, welk aantal al belangrijk is 
overschreden. October 1947 staat met 
154 uren nog aan de kop, sedert het be
gin der zonneschijnwaamemingen (voor 
De Bilt vanaf 1899). 

Zeer stabiel hogedrukgebied.
Het is geweldig zo stabiel en krachtig
als zich het hogedrukgebied gedraagt, 
dat al ruill) 14 dagen lang met het cen
trum boven Scandinavië, het Oostzee
gebied en de Randstaten lig:t. In het be
gin van de week kwamen hierin baro
meterstanden voor van 1044 millibar of 
782 mm kwikdruk. In het midden, Oos
ten en Zuiden van ons land kwamen 
reeds tal vati dagen met lichte tot zwa
re nachtvorst voor. De kans hierop nam 
in het midden van de week weer toe. In
de kustprovincies blijft de kans hierop 
aanmerkelijk kleiner, doordat het water 
van de Noordzee en het IJsselmeer nog 
een belangrijke hoeveelheid warmte 
heeft opgepot en deze tijdens de sterke 
nachtelijke afkoeling aan de omgeving 
afstaat. 
De depressie-activiteit is de laatste dagen
boven de oceaan zeer groot te noemen, 
maar zij volgen vrijwel alle eenzelfde 
baan, , n.l. ten westen van Ierland over 

• IJsland en Spitsbergen of Noord-Noor
wegen naar de Poolzee. Hoe lang een •
dergelijke situatie nog kan aanhouden,
is moeilijk te zeggen, maar midden in de 
week was er nog geen vuiltje aan de 
lucht. Woensdagnacht daalde het kwik 
op 10 cm boven de grond op tal van 
plaatsen tot -4 gr. C., in De Bilt zelfs 
tot -5gr. C. Woensdagmiddag stelde 
het K.N.M.I. een verandering in het 
vooruitzicht, n.l. toenemende bewolking 
met in het Noordwesten een kleine 
regenkans. Daar de hogedrukgebieden 
nog een belangrijke rol blijven spelen, 
zal de kans op regen deze week nog 
zeer klein bHjven. 
,Nadruk verboden). 

ZQndagsdienst der Artsen
uit■luitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 21 OCTOBER 

Dokter G. C. Wentholt 
Statlonstr■■t 86 Telefoon 387 ken en bevrijdden. We zullen een 

ogenblik alle tramelant van het heden 
vergeten, een ogenblik dankbaar zijn om 
het hoge goed, dat vrijheid heet. Een 
ogenblik!?* Zondag zijn onze gedach
ten bij de kleine communicant_jes, die 
dan voor het eerst ter H. Tafel gaan. 
Met Guido Gezelle zouden we tot de 
kleintjes willen zeggen: 

Herfstgeheimen 1n de natuur 

"Ge'n weet niet welk een' schoonen d;ig 
God zelve U komt te geven, 
0 kind, en die wel heten mag 
de schoonste van uw leven!" 

Toewijzing woonruimte 
Boxtel 

Namens Burgemeester en Wethouders 
wordt ons verzocht het volgende te pu
bJiceren: 
Taak en bevoegdheden ten opzichte van 
de toewijzing van woonruimte zijn bi_j 
de Wet geregeld; het College van Bur
gemeester en Wethouders is belast met 
de verlening van de vereiste vergunnin
gen en beslissingen. 

BOMEN STOTEN ZELF DE 
BLADEREN AF HERSTDRADEN 

ZIJN KLEINE PARACHUTES. 
Het is iherst en inpakken geblazen 
in de natuur. De trekvogels verzame
len zich in grote troepen en al sna
terend en kwetterend vangt de grote 
reis naar het warme zuiden aan. Het 

• blijft een mysterie waar die trelk
drall$l bij de dieren vandaan komt 
maar_ een feit blijft het, dat de we
gen naar de Rivièra in het najaar 
niet minder in gebruik zijn dan de 
luchten erboven, waarlangs onze ge
veder,de vrienden de kou ontvluchten. 
De grote tr-ek van vogels is een be
kend verschijnsel. Niet minder be.
kend doch minder besproken is het 
vallen der bladeren. Het is zo van
zelfsprekend, dat de verwondering 
ons eerst bedwelmt wanneer we on
verwacht in het bos op een plek ko
men, waar de kleurenpracht zo over
weldigend is dat we stil staan. • 

Zowel de • bevordering als de verdeling 
van woonruimte vragen dit College van Vanwaar die rijke verscheidenheid aan 
Burgemeester en Wethouders en de af- tinten? Hoe komt het dat de bladeren 
deling Sociale Zaken ter secre,tarie zo- vallen? 
veel zorg, moeite en tijd, dat hiervoor Elk blad aan de boom draagt een steen
ook van de zijde van het publiek enig tje bij om het groeiproces gaande te begrip gevraagd wordt. houden. Het grote aantal bladcellen be
Het zich persoonlijk wenden tot het Col- vat in de kernen het bladgroen, dat 
lege, alsmede tot de afdeling Sociale in de herfst door de temperatuurs
Zaken ter verkrijging van woongelegen- w11z1gmg een verandering ondergaat. 
heid kan geen nut afwerpen en moet Men kan spreken van een chemische 
mede om reden van doelmatigheid dan werking. Nu weten velen uit hun school
ook • van de hand worden gewezen. jaren, dat er in de chemie steeds sprake 

is van verhitten en afkoelen. Door de Wij mogen er het publiek derhalve aan afkoeling van dat bladgroen splitsen herinneren, dat alle aanvragen om woon- zich de kleurstofkorrels in een aantal ruimte UITSLUITEND SCHRIFTELIJK blauwgroene, rode, gele en anders ge: moeten worden ingediend. In zeer bij- kleurde deeltjes. Die blauwgroene korzondere, moeilijke gevallen kan een per- reis heeft de stam nodig om 's winters soonlijk bezoek - schrifte)ijk en met te kunnen leven en dus worden ze opgeopgaaf van reden - worden aange- zogen, terwijl de andere kleuren in het vraagd, waarvoor men bij gµnstige be- blad achterblijven en de mens bekoren slissing. wordt opgeroepen. om daarna met het blad onder te gaan. 
De zgn. huisvestingscommissie is uitslui- Voordat het zover is moet dat blad eerst 
tend belast met adviezen over voorge- nog van de boom af. Nu wordt die 
nomen vordering van woonruimte. Met • bladval niet veroorzaakt door de herfst
de verdeling of toewijzingsvergunningen '· winden, maar de boom ontdoet zich zelf 
heeft deze commissie derhalve geen be- van de bladeren. Wanneer de wind 
moeiïng. daarvoÖr moest zorgen, zouden er heel 

wat bladeren aan de boom blijven han
gen. Wanneer u 's zomers een tak van 
de bomen rukt, dan verdorren de blade
ren wel maar ze vallen er niet af. In het 
najaar krijgt het blad aan de voet een 
laagje dunne weefsels, die zeer on
samenhangend zijn. Op dit punt nu 
wordt het blad van de boom gestoten. 
Dit kan gebeuren zonder dat de wind 
enige hulp biedt, maar vanzelfsprekend 
wordt die hulp in bomenland zeer ge
waardeerd. 
Dit afstoten van bladeren • doet een 
boom uit noodzaak. Het blad zorgt 
's zomers voor de verdamping van vocht, 
.çlat uit de grond wordt aangevoerd. 
Wanneer nu die verdamping in de win
ter zou voortgaan, zou de boom onher
roepelijk sterven. Immers de aanvoer 
van vocht uit de koude grond stagneert, 
terwijl de temperatuur in de lucht dik
wijls nog wel zo is, dat de verdamping 
kan voortgaan. Een boom zou op deze 
wijze worden uitgemergeld. Elke stam 
laat dus zijn groene jasje louter uit zelf
behoud vallen in een jaargetijde waarin 
wij er meer behoefte aan gevoelen om 
iets aan te trekken. 

• . DE HE�FSTDRADÈN.
Een zeer merkwaardig herfstgeheim vin
den we in de herfstdraden. Iedereen 
heeft er wel eens. kennis mee gemaakt. 
Het zijn die glinsterende zeer fijne 
draadjes, die men aan boom en struik 
vindt, in het najaar. Zij verlenen de af
gestorven heide soms nog een schitte
rend beeld. en hangen als een late ver• 
siering aan bomen en heesters als oin 
iets te vergoeden van de vergane zomer-
weelde. 
We zien direct dat het ·geen gewone, 
spinnewebben • zijn en ze dienen dus niet 
om een vlieg of mug te verschalken, 
welke diertjes trouwens ook niet meer 
aanwezig zijn. Een nader onderzoek ont
hult ons de waarheid. 
De beschreven draden zijn inderdaad 
afkpmstig van een klein soort spinnen" 
de zgn. krabbenspinnetjes. Dit zijn hele 
kleine diertjes, maar te oordelen naar 
het aantal herfstdraden komen ze in 
groten getale voor. Die krabbenspin- ' 
netjes trekken ook naar het zuiden even-

• Burgerlijke Stand

der Gemeente Boxtel 

van 9 tot en met 15 October 1951. 

GEBOREN: Wouter zoon van P. H. 
van Zantvoort en M. J. Rooijakkers, 
van Ranststraat 5 - Harry A. M. zoon 
van A. H. de Bresser en M. A. Scheut
jens, Langenberg 16 - Adrianus J. M. 
zoon van W. C. Hoffmans en J. M. • 
Verhagen, Jan van Brabantstraat 18 -
Gerdina R. J. M. dochter van H. A. ' 
Hobbelen en C. J. C. M. van Schijndel, 
Baroniestraat 101. 
GEHUWD: Marinus van Osch. en Hen
drika M. P. van den Bra.nd. 

Fatima-kapel 
(In�komen giften) 

Vorig saldo 
Wekelijkse bedrage 
Offerbusje 
Wekelijks kwartje 
Van een zieke moeaer 
N.N., Bosscheweg
N.N., Bosscheweg
Uit dankbaarheid 

! 742,40
12,25 

5,87 
" 0,25 

0,50 
,. 10,-

1,
,, t,-

Totaal f 773,27 

Algemeen Nieuws 
BIJ EEN GOUDEN FEEST. 
Op 26 October a.s. zal het 50 jaar ge
leden zijn, dat het eerste �riatorium 
voor longlijders in Nederland, ,,Oranje 
Nassau's Oord" te Renkum, gesticht 
door H. M. Koningin-Moeder Emma, 
namens Haar werd geopend door H. M 
Koningin Wilhelmina. 
Voor duizenden oud-patiënten zal deze 
dag aanleiding zijn om met dankbaar
heid terug te denken aan het sanato
rium en aan allen, die daarin zo heel 
veel hebben gedaan om hun het mooiste 
bezit, dat een mens kan hebben: zijn 
gezondheid, terug te geven. 
Op Zaterdag 27 October a.s. zal een 
reünie van oud-patiënten van O.N.O. 
op de terreinen van het sanatorium wor
den gehouden, welke te 4 uur n.m. offi
cieel zal worden geopend. 

/ 

DE KINDERZEGELS 1951. • 
Van 12 November tot en met 31 De
cember 1951 worden de gebruikelijke 
weldadigheidspostzegels met een toe
slag "Voor het Kind" verkocht; de net
to-opbrengst van deze toeslag: komt ten 
goede aan de arbeid ten bate van het 
bescherming- en hulpbehoevende kind. 
Zij blijven voor de frankering geldig 
tot en met 31 December 1952. De 
zegels zijn vervaardigd naar fotografi
sche ontwerpen van Cas Oorthuys en 
geven meisjes en jongens te zien met op 
de achtergrond de omgeving, waarin zij 
wonen of werken. Bij drie der waarden 
(5, 10 en 20 et.) zijn de motieven tevens 
door de wederopbouw ingegeven. 
2 et. (groen) verkoopsprijs 5 et., meisje 
(achtergrond molen). •• 
5ct. (grijs) verkoopsprijs 8 et.; jongen 
(achtergrond huizen in aanbouw _en een 
kraan); 
6 et. (sepia) verkoopsprijs 10 et.; vis
sersjongen (achtergrond visnetten de 
mast van een schip en gebouw); 
10 et. (roodbruin) verkoopsprijs 15 et,;
fabrieksjongen (achtergrond fabrieks
schoorsteen ijzerconstructiewerk); 
20 et. (blauw) verkoopsprijs '27 et.; 
stadskind (achtergrond· een modem hui
zencpmple,c). 

als de vogels. Ze hebben daarbij .heel _ 
' wat moeilijkheden te overwinnen. Vlie- • ··
gen kunnen ze niet en Jopen gaat even
min, dus moeten, ze zich zien te behel-' 
pen. De diertjes doen dit op zeer ver
nuftige wijze. Als het ·kouder wordt 
klimmen de spinnetjes naar het eind van 
een tak in de wind. Hier beginn�n ze 
een draadje te spinnen van een lijmach-
tig eiwit, dat steeds langer wordt, ter-· 
wijl het in de Noordenwind h;1ngt en 
de spin het achterdeel van het lichaam 
omhoog heft .. Zij maakt dus een, soort 
kops tand. 
Na verloop van tijd wordt de draad door 
de wind meegetrokken. Die trek worclt 
sterker al naarmate d� • draad langer 
wordt. Tenslotte kan het diertje zich 
nièt meer; vasthouden en wordt het door· 
de wind aan àe draad meegevoerd. De 
avontuurlijke tocht naar het zuiden is , . 
begonnen. Als een soort miniatuur-para� ' 
chutisten hangen deze spinnetjes aan 
hun draad in het luchtruim; terwijl de. 
wind zorgt voor he,t 1 

vervoer. 
STEEDS OPNIEUW. 

Het is een stoutmoedige • onderneming·· 
vol· gevaren. De draad kan aan huizen· 
en bomen blijven hangen en dan kan . 
het spinnetje zijn werk opnieuw gaan ·' 
beginnen. Mochten de· diertjes onderweg, 
vallen dan zijn ze zelden dood, want ze 
zijn heel klein zodat de uitwerking van 
de zwaartekracht op hen gering is .. Hun 
taaie volharding en doorzettingsvermo
gen staan meestal borg voor een succes
volle tocht. Na een vermoeiende .reis 
hebben de beestjes in het zuiden tijd ge- • 
noeg om weei- krachten te winnen en 
in het. voorjaar keren ze terug. 
De versiering van. herfstdraden, die wij 
elk najaar in de natuur terugvinden is 
niets anders dan een groot aantal mis
lukte parachutedraad jes· waarmee krab
spinnetjes zuidwaarts plegen te trekken. 
Ze zijn een product va,n energie · in de 
dierenwereld en één ván de vele won
deren, waaraan de qatuur zo rijk is. 
Helaas laat het jachtige leven der men
sen hun weinig tijd om veel aandacht te 
schenken aan de wondère wereld daar
buiten. Er blijven zovele geheimen voor 
ons verborgen achter de sluier der on
wetendheid,., dat het werkeHik grote der 
schepping ''àan ons dikwijls verloren 
gaat. A. G. H. 

" 

Il 

" 

.. 



SPORT-NIEUWS 

STAND DER DERDE KLASSERS. 

Taxandria 
Schijndel 
v.s.v. '34
Tongelre 
S.C.B.
Boxtel 
Deurne 
Blauw Geel 
W.V.V.Z.
St. M. Gestel
Budel Schoot 
Geldrop

Dongen 
Baardwijk 
O.D.C.
Oss
Bladella
Reusel Sp.
Heusden
Gudok 
w.s.c.

Conc.-S.V.D. 
Korvel 
O.J.C. 

Afdeling A 
6 4 2 
6 4 1 
6 3 3 
6 3 1 
6 3 1 
6 3 0 

6 3 0 
6 2 1 
6 1 2 
6 2 0 
6 1 1 
6 1 0 

Afdeling B 

0 10 
1 9 
0 9 
2 7 
2 7 
3 6 

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

6 5 0 1 10 
6 4 1 1 9 
6 3 2 1 8 
6 4 0 2 8 
6 4 0 2 8 
6 4 0 2 8 
6 3 1 2 7 
6 3 0 3 6 
6 1 3 2 5 
6 1 2 3 4 
6 0 1 5 1 
6 0 0 6 0 

13-5
22-7
15-8
15-11
11-13
15-10
16-18
10-19
9-10
9-11
7-17
5-19

17-9
13-7
16-7
10-8
17-10
25-13
10-7
10-12
9-11
8-10
4-24
1-17

N.B. Dezer dagen werd de promotie
degradatie-regeling 1951-1952 bekend 
gemaakt. Ze houdt voor bovenstaande 
afdelingen in, dat de kampioenen van 
A en B straks een hele competitie spe
len voor één plaats in de 2e klas, terwijl 
nummer laatst van elke afd. automatisch 
degradeert. 

·K.S.V. ,,BOXTEL".
Boxtel 1 - Blauw Ceel 6 - 0 
Baardwijk 2 - Boxtel 2 3 - O 

Boxtel 3 - RKVVN 1 5 - 3 

Boxtel 4 - RKVVN 2 7 - 2
Boxtel is Zondag j.l. wéér baas in eigen 
huis gebleven. En hoe? De roodwitters 
gaven het bezoekende Blauw Geel met 
liefst 6-0 klop: Een overwinning, die 
allerminst geflatteerd te noemen is en 
waarbij de royale cijfers dan ook zeer 
zeker 'n juiste afspiegeling vormen van 
de verhouding tussen gastheren en 
gasten. 
De geelblauwen konden Zondag het 
hoge tempo van hun tegenstanders op 
het grote speelveld in het St. Paulus
Sportpark slechts korte tijd volgen, zo
dat de belangrijke sleutelposities en dus 
ook de beste wedstrijdkansen spoedig in 
handen kwamen van de jonge - en be
weeglijke Boxtel-ploeg. Deze speelde -
gedachtig het gezegde "niet geschoten 
is altijd mis" - een kruimig partijtje 
aanvalsvoetbal, dat het Veghelse Blauw 
Ceel al gauw tot een verslagen ploeg 
bombardeerde. Met de rust was het 
reeds 2-0 in het voordeel van Boxtel, 
waarmee de ·wedstrijdspanning als meest 
attractief voetbalelement wellicht al ver
dreven was, doch waardoor de rood
baadies zich zodanig geruggesteund 
voelden, dat zij - als het ware spelen
derwijs - speciaal hun aanhangers de
den genieten van een keurige partij voet
bal. Ofschoon fraaiheid en productivi
teit niet steevast hand in hand gingen, 

. werd de score toch nog op 6-0 ge
bracht. Midvoor v. Weert had hierin 
het leeuwenaandeel. Met 5 treffers 
toonde hij aan in het eerste elftal reeds 
best te zijn ingeburgerd. Wim v. d. Plas, 
di� de gehele wedstrijd reeds naar de 
juiste maat voor zijn schoten had ge
zocht, smaakte toch nog het genoegen 
met een fraai doelpunt het halve dozijn 
vol te maken. Tegenover al dit machts
vertoon streed Blauw Geel op uiterst 
sportieve wijze voor een tegenpunt. Ter
wijl men voor de rust in· de deklat een 
maal een sta in-de-weg vond, kwam men 
na de rust bijna tot het gewenste succes, 
toen bij een felle doelworsteling twee 
arbitrale beslissingen vielen, de eerste 
voor de toekenning en de tweede voor 
de herroeping van het "doelpunt". 
Scheidsrechter Kuypers onderschreef 
hiermee de correctheid van zijn hou
ding en optreden ten volle. 

Boxtel 2 kon het tegen het physiek 
sterkere Baardwijk 2 niet bolwerken en 
moest met de eerste nederlaag huis
waarts keren. Het derde en het vierde. 
elftal wonnen thuis van RKVVN 1 en 2 
resp. met 5-3 en 7-2. 

Programma voor a.s. Zondag: 
Tongelre 1-Boxtel 1 

· Boxtel 2-Concordia 3
Boxtel 3-O.D.C. 4

2.30 uur 
2.00 uur 

12.00 uur 

Van Box�) 1 verwachten we a.s. Zon
dag de ·eerste gewonnen uitwedstrijd, 
ook al is het dan van het beter geplaat
ste Tongelre. 
Boxtel 2 zorgt natuurlijk voor een vol
ledig herstel, terwijl ook voor Boxtel 3 
winst in het verschiet ligt. 

··-o-
Supporters, die a.s. Zondag de wedstrijd 
Tongelre-Boxtel willen gaan zien, 
kunnen desgewenst nog buskaarten ver
krijgen op het bekende adres. 

SPORTVERENIGING O.D.C. 
Concordia S.V.D. - O.D.C. 2- 2. 

Honderden supporters, die op deze 
prachtige herfst-Zond�g de ODC-ers 
naar Den Bosch hadden vergezeld, gre
pen (mét de ODC-speler van Munster) 
zich van teleurstelling naar het hoofd, 
toen deze, met alleen de keeper voor 
zich, de kans van zijn !�en miste om 
<le ODC-ers voor de rust een verdien
de 2-0 voorsprong te geven. 
Voordien htadden de technisch vaardi
ger spelende ODC-ers door v. d. Bo
:gaard de leiding kunnen nemen, toen 
deze zich zwaar gehinderd door de Bos
sche verdediging wrong en met een 

harde schuiver ook de doelman kans
loos passeerde. 
De vele aanvallen, welke hierop volg
den, veroorzaakten bij de Bossche de
fensie veel verwarring; door hard en 
fors ingrijpen konden zii echter stand 
houden. Door het niet tijdig ingrijpen 
van de scheidsrechter werd het spel 
steeds ruwer en vooral de jeugdige spe
lers bij ODC hadden hiervan te lijden. 
Mede hierdoor werden vele kansen on
benut gelaten. Toen ook Van Munster 
er niet in slaagde om het beslissende 
doelpunt te scoren, was de 1-0 voor
sprong, waarmede men ging rusten, zeer 
zeker nog niet veilig. 
De eerste aanvallen na de rust waren 
voor Concordia SVD. De verdediging 
der ODC-ers wist hier wel raad mee en 
met harde trappen zetten zij hun voor
hoede aan het werk. Toen bij een plot
selinge doorbraak de rechtsbinnen van 
Concordia een hard schot inzond, ket
ste dit tegen de paal, waarna de bal 
door Pennings werd weggewerkt. De 
scheidsrechter wees tot ieders verbazing 
en onder groot protest van de ODC-ers 
echter naar het midden 1-1. 
Van de hierdoor ontstane inzinking 
maakten de Bosschenaren onmiddellijk 
gebruik en binnen enkele minuten was 
de stand 2-1 in hun voordeel. 
De ODC-ers het gevaar ziende, ver
plaatsten het spel direct. Eerst was het 
v. d. Bogaard die een formidabel schot
inzond. Het werd op meesterlijke wijze
door de Concordia-doelman gestopt. 
Maar toen Scheepers een bal vanuit het 
midden opbracht, was het schot dat hij 
op een grote afstand afvuurde, voor de 
Bossche keeper toc;h te machtig 2-2. 
Zeer hard werd nu voor de overwinning 
gevochten, maar de vele onderbrekingen 
van het spel waren oorzaak dat aan de 
afwerking der aanvallen niet de nodige 
zorg werd besteed en doelpunten bleven 
dan ook uit. Onder grote spanning 
kwam het einde van deze forse en wel 
eens te ruw gespeelde wedstrijd, waarbij 
door velen geconstateerd kon worden, 
qat er van het tweede-klas-peil van de 
ex-tweede-klasser Concordia bitter wei
nig over was. 

Programma voor a.s. Zondag: 
O.D.C. - Bladella
R.K.C. 2 - O.D.C. 2
O.D.C. 3 - Zwaluw 4
Boxtel 3 - O.D.C. 4 

Nu reeds verschillende wedstrijden in 
dit seizoen zijn gespeeld valt het wel 
op dat de onderlinge krachtsverhouding 
in deze afdeling zeer klein is. Momen
teel staat Dongen met 2 punten voor
sprong aan de kop. O.D.C., Oss, Bla
della en Reusel Sport volgen met een 
gelijk aantal punten op de tweede plaats. 
De ontmoeting van a.s. Zondag tegen 
Bladella is dan ook van groot belang. 
Spelen de ODC-ers voor wat zij waard 
zijn, dan mogen wij toch rekenen op 
twee kostbare puntjes. In ieder geval 
zal het Zondag op Molenwijk niet aan 
spanning ontbreken. 
(Ten overvloede misschien wijzen wij 
onze bezoekers er nog eens op dat voor 
plaatskaarten 2e RANG en KINDER
RANG een kassa geopend is bij de 
cantine) . 

O.D.C.-Junioren.
Zaterdag: 
3 uur: O.D.C. 8-T.G.G. 5 
half 4: Concordia 10-O.D.C. 9 
4 uur: Wilhelmina 13-O.D.C. 10 
3 uur: O.D.C. 11-Wilhelmina 14 
4 uur: Boxtel 7-O.D.C. 12 
Zondag: 
1 uur: O.D.C. 7-Wilhelmina 8 
1 uur: Emplina 3-O.D.C. 6 

D.V.G. - W.E.C. 0- 1.
In een wedstrijd, waarin DVG overwe
gend de meerdere was van WEC, heeft 
zij beide puntjes aan Wijbosch moeten 
laten. Vooral voor de rust bedreigde 
DVG de WEC-veste voortdurend, maar 
zoals in de voorgaande wedstrijden za
gen we ook nu weer een schotloze; en 
veel te lang talmende voorhoede. De 
rust ging in met dubbel blanke stand. 
Na de thee was het wéér DVG dat ster
ker was, maar doelpunten kwamen er 
niet. Na 20 minuten werd een niets be
tekenende aanval van WEC gevolgd 
door 'n grove dekkingsfout in de achter
hoede van DVG, en de stand werd 0-1 
in het voordeel van WEC. 
DVG raakte er toen volkomen uit en 
Wijbosch kon stevig komen opzetten. 
Na enige minuten· echter stormde 
DVG weer ten aanval en· probeerde 
nog een gelijk spel te forceren, doch het 
schot ontbrak en de stand bleef 0-1. 
A.s. Zondag speelt DVG 1 tegen Ge
mert 3 in Gemert. 
Het tweede elftal neemt het op tegen 
V.O.W. 2.

HOCKEY-CLUB "M.E.P.", BOXTEL. 
Uitslagen van de wedstrijden van Zon
dag 14 October: 
Heren: Den Bosch 1-M.E.P. 1 2-2 
Dames: Oirschot 1-M.E.P. 1 5-0 
De heren wisten in Den Bosch een ver
dienstelijk gelijk spel te behalen, of
schoon door Den Bosch reeds met de 
rust een 2-1 voorsprong was bereikt. 
In de tweede helft werd aan M.E.P. een 
straf-bully toegekend welke door links
binnen De Rooij benut werd,. waardoor 
de eindstand 2-2 werd bereikt. 'De 
wedstrijd was zeer sportief en mede 
door het buitengewoon schitterende ter
rein, dat zo vlak was als een biljart
laken, uiterst snel. 
De dames van M.E.P. hebben in Oir
schot geen overwinning kunnen behalen 
en moesten toezien, dat de Oirschotse 
dames reeds vóór de rust een 4-0 
voorsprong namen. Na de rust speelde 
M.E.P. wat beter en slaagde Oirschot
er nog slechts een maal in 'n doelpunt

te scoren en zodoende de eindstand te 
brengen op 5-0. Het betere spel van 
Oirschot rechtvaardigde deze uitslag 
volkomen. 
A.s. Zondag spelen alle elftallen van
M.E.P. thuis. Om half 12 speelt het
tweede heren-elftal tegen MOP 3 uit
Den Bosch. Mep 2 zal, met de nodige
vechtlust bezield, zeker een overwin
ning kunnen behalen. De Dames spelen
om 1 uur tegen Liberty uit Dongen en 
zufü�.n het zeker niet gemakkelijk heb
ben. Met een goede samenwerking zal 
echter zeker een gelijk spel behaald
kunnen worden. 

steeds zou mogen verheugen over een 
grote bloei en groei daarvan. Na dit 
openingswoord gaf de Rijvereniging 
"Prinses Irene" met het volledige 
achttal een dressuurnummer, dat op 
keurige wijze werd uitgevoerd. 
Vervolgens reed het Bereden Peloton 
onder leiding van de Wachtmeester te 
klasse K. L. Buise, een zeer stijlvol ca
rousselnummer, dat de bewondering had 
van alle aanwezigen. 

vallen, dat hij na door de aanwezige 
arts P. J. M. Batenburg behandeld 
te zijn, naar het Ziekenhuis te 's0Bosch 
moest worden vervoerd, tengevolge van 
een opgelopen schouderfractuur. 
Na de afwerking van het concours werd 
dank gebracht aan de Heer Burgemres
ter en allen die op enigerwijze tot het 
slagen van dit ruiterfeest hadden bijge
dragen. 

Om half 3 speelt Mep 1 (heren) tegen
Push uit Breda en dit zal voor onze 
heren zeer zeker een zware opgave zijn. 
Push heeft tot heden alle wedstrijden 
gewonnen en zal wel trachten de onge
slagenheid te handhaven. Aan Mep de 
taak om Push de eerste nederlaag in dit 
seizoen toe te brengen! 

Nadat de Liempclse Jonge Boeren en 
Boerinnen het programma op smaakvolle 
wijze hadden afgewisseld, werd het 
springconcours gehouden, waarin de 
prijzen werden behaald door: 

Wist U • • • •  

dat ... er reeds vuurvast papier gefabri
ceerd wordt en dat dit papier ge
lijk is aan elk ander soort papier, 
behoudens het feit, dat de vezels 
onzichtbaar verbonden zijn door 

1. Th. J. Ophelders (Bereden Politie);
2. G. Gabriëls (Bereden Politie); 3. P.
van Gorkum (Pr. Irene); 4. M. W. de
Kunder (Bereden Politie). een geringe hoeveelheid plastic? 

zich in de Amerikaanse staten 
Minnesota en Wisconsin vele 

In het nummer stoelendans boekten de
Liempdse ruiters een verdienstelijk re
sultaat, door op 2 prijzen beslag te leg
gen. De uitslag was hier: 

dat . . .  

moerassen bevinden waarin wil
de rijst groeit? Deze rijst wordt 
door fijnproevers een delicatesse 
genoemd en b0 voorkeur gegeten 

Liempde 
GROOT RUITERFEEST. 

1. Th. J. Ophelders (Bereden Politie);

Onder een stralend herfstzonnetje orga
niseerde de R.K. Landelijke Rijvereni
ging "Prinses Irene" Zondag j.l. op het 
terrein van de Heer v. d. Anker een 
ruiterfeest, dat mede door de deelname 
van het Bereden Peloton van de Rijks
politie uit Boxtel en de grote belang
stelling uitstekend slaagde. 

2. G. Gabriëls (Bereden Politie); 3. W. 
van Mensvoort (H.zn) (Pr. Irene); 4. 
W. van Mensvoort (A.zn) (Pr. Irene).
De gymnastiekclub en reidansclub gaven 
hierna weer enige nummers ten beste, 
die met een warm applaus werden be
loond. 

dat ... 
met gebraden gevogelte. 
honderd jaar geleden ieder mens 
gemiddeld slechts 37 jaar oud 
werd, 

dat. .. thans de gemiddelde leeftijd 67 
jaar is, zeggen bijna het dubbele, In de zadelrit waren de uitslagen als" 

volgt: 

Het ruiterfeest werd geopend door de 
Edelachtbare Heer Burgemeester, die in 
korte trekken de grote waarde van de 
paardensport schetste, daarbij de hoop 
uitsprekend, dat men zich in Liempde 

1. M. de Kunder; 2. D. de Jonge; 3.
G. Gabriëls. (allen Bereden Politie).
De prijzen van de Jachtrit vielen eyen
eens uitsluitend ten deel aan de Bere
den Politie. De Heer Th. Welvaarts, 
van Pr. Irene, kwam hierbij zodanig te 

Geef bij verhuizing 
uw nieuwe adres op 
aan onze administratie 

Molenstraat 19. 

t Na een langdurig en smartelijk, maar geduldig
gedragen lijden, overleed Dinsdag 16 October 

voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, in cl� 
ouderdom van 65 jaren, onze geliefde Echtgenote, 
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder 

CORNELIA JOHANNA BOVENDEERT 
Echtgenote van 

Cornelis Oliemeulen 
Overtuigd van Uwe deelneming, bevelen wij de Ziel 
van de dierbare overledene in Uwe godvruchtige ge
beden aan. 

Boxtel: C. Oliemeulen 
M. A. C. Oliemeulen
M. H. A. Oliemeulen-Portier
Dorientje. 

Boxtel, 16 October 1951 
Rechterstraat 57a. 
De plechtige uitvaart, waarbij U beleefd wordt uit
genodigd, zal gehouden worden Zaterdag 20 Oct. a.s. 

te om 10 uur, in de parochiekerk van St. Petrus 
Boxtel. 

Wegens sterfgeval zal onze winkel Zaterdag. de gehele dag 
GESLOTEN zijn. Drogisterij "De Molen", M. Oliemeulen. 

Mede namens wederzijdse
familie betuigen wij on

ze hartelijke dank voor de 
vele blijken van belangstelling 
bij ons huwelijk ontvangen. 

A. A. Hoffmans 
W. Hoffmans-Pastoor

Ten Brinkstraa t 18. 

Aangeboden: een verplaats
baar hok, 2x4 m. Barten Bos
scheweg. 
Staat ter dekking prima scha
penram bij H. Scheutjens, v. 
Salmstraat 54. 
------------

Gevraagd: nette iongen, pl.m. 
15 jaar, voor licht fietswerk. Voor soliede nieuwe en ge- Stationstraat 10. bruikte meubelen, Meubelhuis 

,,De Beurs", Markt 22. Te koop: Belgische plattebuis
kachel. Nieuwstraat 158. 

WOONHUIS 
TE KOOP 

zeer ruim, met grote tuin, op 
eerste stand gelegen. Ook 
zeer geschikt om te ver• 
houwen tot riant WINKEL, 
HUIS. Te bevragen hij: 

C. ESHUIS
Makelaar en Taxateur 

Leenhoflaan 6 Boxtel 

Gegadigden voor de

Oostenrijkse woning 
Deken de Wijsstraat 1, 

tegen een prijs van f 10.000,
(hlijvende de rechten uit de 
financieringsregeling aan de 
gemeente), kunnen zich 
schriftelijk melden hij het 
gemeentebestuur. 

Levensverz. Mij. zoekt con•
tact met personen die onder 
leiding van een bekwaam
Inspecteur tot 

Vertegenwoordiger 
opgeleid willen worden. Di• 
recte verdienste. Evt. ook 
als bijbetrekking te be• 
schouwen. Brieven Biltstraa.t 
206, Utrecht. 

Gevraagd een 

Gevraagd voor : OLLAND 
een agent. Brieven aan : 

WOUDA'a ZADEN 
ORANJEWOUD sinds 1879. 
Ook zijn nog enig omliggen, 
de plaatsen vrij. 

Te koop gevraagd 

EIKELS 
à 5 et. per kg. 

M E L I S, R o on d 1 2 

Ontvangen 
een prachtige serie 

�BIG

(�fi3 BEN
TABAKSPIJPEN 
Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 • Tel. 450 

-
Een mooie Bril 

le k l a s  afwerking 
Toch zeer voordelig 

Wij hebben nog op te ruimen: 
cocos, nieuw, 50 cm breed 
f 2,50 per meter; nieuwe keu
kenstoelen, oersterk f 9,75 
per stuk. Meubelhuis "De 
Beurs", Markt 22. 

Bakkersleerling 
Te koop: een kinderwagen. tegen half November of Bevragen Molenstraat 19. eerder bi·u·

Fa. A.v. Vlerken 

Familieleden van Hollande1s 
in den vreemde! Geschenkzen
dingen onder garantie, franco 
huis, verzorgt Huize Valke
net, Rankethakkerii, Den Haag. 
U ontvangt prijscourant voor 
elk gewenst land op aanvrage. 
Tel. K 1700-339125, 
N.B. Is bedoeld voor emi
granten. 
Til-op uitzet aangeboden, w.o. 
grote kinderwagen met bedje 
en kussentje (nieuw), stoeltje 
voorop voor evt. tweede kind, 
wandelwagen, sámen f 75,-. 
Ook afzonderlijk te koop. 
Tevens avondjapon f 20,-, 
fietsstoeltje en tropisch aqua
rium, afm. 80x50x40. Van 
Rijckevorselstraat 11. (Liefst 
na 7 uur). 
Te koop: een in goede staat 
zijnde haardkachel. Ridder v. 
Cuykstraat 48. 
Te koop: 2 tomen zware big
gen bij H. de Bie, Roond 9b. 
Te koop: wegens overcompleet 
een z.g.a.n. haard, een was
tafel en een bureautje. Te be
vragen Prins Hendrikstraat 27. 

Te koop: wandelwagentje en 
kinderstoel. v. Salmstraat 1. 
Te koop: 
telling 27 
Hendriks, 
Liempde. 

een kalfv:iars, aan 
October. Kinderen 

Kasteren B 28, 

Te koop: een in goede staat 
zijnde Belgische kachel. F. v. 
Houtum, Schijndelsedijk 3. 
Te koop: een beste kalfkoe, 
4e kalf, t.b.c.-vrij. M. Wage
naars Munsel. 
Te koop: bruidsjurkje en 
manteltje (voor leeftijd 12-
14 jaar). Bevragen Molen
straat 19. 
Een paar zware driftvarkens 
te koop bij Jos. v. d. Langen
berg, Nieuwstraat 53. 
Te koop aangeboden: 1 jon
genspak met plusfour, leeftijd 
14 jaar, als nieuw f 15,-; 1 
meisjesmantel, leeftijd 13 jaar 
f 20; 1 eikenhouten ledikant 
met spiraalmatras en bedstel, 
1 haardkachel, zo goed als 
nieuw. Adres: v. Leeuwen
straat 7, Boxtel. 

C. ESHUIS

BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 

Kruisstraat 10 
JAC. GHIJSENS Erkend leverancier aan 

Stationstraat 102, Boxtel a 11 e Z ie ken f o n d se n 

Wordt gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding 
8inke zelfstandige dienstbode 

Niet beneden 20 jaar. Aanmelden Deken Spieringsstr. 10
MEVR. DIEPEN•DUPUIS 

Energieke Colporte:urs 
gevraagd, voor collectieve reclame. Moeten ter plaatse 
zeer goed ingevoerd zijn. Bijzonder geschikt voor adv. 
colporteurs, verzekeringsagenten, gepensioneerden e.d. 
Door ruime proviaie,hasis flinke verdiensten. Brieven
onder no. 64 bureau van dit blad. 

Burgers van Boxtel. 
Zaterdagmiddag 20 Oct. trekt de K.A.J. In opdracht van 
St. Nicolaas er weer op uit, om oud en eventueel 
nieuw speelgoed te verzamelen. 

* Hebt U dus nog vrachtwagens zonder wielen.
Harlekijntjes zonder neus, of poppenhedjea 
zonder poten, geeft het ons mee, en het komt
op z'n poten en op de juiste plaats terecht.

Hartelijk dank voor Uw daadwerkelijke medewerking, 

Luxe Autoverhuur 
M. v.d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269

Biedt zich aan: net Meisje 
(4 dagen in de week). Te be
vragen: Molenstraat 19. 

LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 
Damesparapluie gevonden in ALLE VERZEK ERINGE N 

r-----, 
HOCKEYSTICKS 

BRITS-IND. de St. Petruskerk. Terug te 
bekomen bij de koster. 
Te koop:- fornuiskachel. v. 
Kaathoven, Nieuwstraat 51. 
Te koop: zo goed als nieuwe 
winterjas (voor leeftijd 14 à 
15 jaar). Adres bevragen: 
Molenstraat 19. 
Te koop: slachtkippen en 
petroleumkachel. Liempdse
weg 20, Boxtel. 
Te koop: transportfiets met 
goede banden, herenfiets 
compleet met licht. Bevragen 
Rechterstraat 56. 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 
Medisch Gedipl, Yoetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

1 F. 8.75 - 9.75 - 12.50 - 15.75 1 · 

Engelse F. 20.25 Donnay F. 21.50 

1 �!!�:�:���!-�-�.� !x� 1 
�- -----

VOOR NIEUWE NAAIMACHINES 

VAN KESSE L's NAAIMACHINEHANDEL 
--------MOLENSTRAAT16--------....1 

DRUKKERIJ TIELEN is de drukkerij voor handels-, reclame- en familiedrukwerk 
" 

-
. 

-

1 1 
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Ned. Bond van Oud:::Strijders 
en Dragers Mobilisatiekruis, 

AFDELING BOXTEL 
Woensdag 24 Octóber (bevrijdingsdag) 
zal in het St. Paulus Jeugdhuis, 's avonds 

om 8 uur 
DE HULDIGING 

plaats vinden van Boxtelse Oud•Strijders, 
die dan hun respectieve onderscheidingen 
zullen ontvangen uit handen van Z. Exc. 
Gen.•Maj. Sitzen. D e  Ed.Achtb. Heer 
Burgemeester van Boxtel zal daarbij oor• 

konden uitreiken. 
Deze avond zal worden opgeluisterd door 

de R.K. Gildenbonds•Harmonie. 
Het bestuur nodigt alle oud,S trijders van 
Boxtel uit met hunne familie om bij deze 

huldiging tegenwoordig te zijn. 
Alle Oud-Strijders gelieven deze mededeling te 

beschouwen als uitnodiging. 

HET BESTUUR. 

Bijzondere Rooilijnvoorschriften 
De Burgemeester van Boxtel bre� ter openbare kennis datvanaf 19 October 1951 gedurende dertig dagen ter gemeentesecretarie (Afd. Alg. Zaken) voor eenieder met de daarbijbehorende kaart, ter inzage is nedergelegd het besluit van deraad dezer gemeente d.d. 5 October 1951 tot vaststelling inontwerp van een bijzondere rooilijnvoorschrift, als bedoeldin artikel 2, tweede lid, der Woningwet tot wijz4:(ing van devoorgevelrooilijn van woningen en andere gebouwen aan deRechterstraat, Noordzijde, tussen de Kruisstraat en de Rozemarijnstraat en aan de Rozemarijnstraat, Westzijde. Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbendenbezwaren indienen bij de gemeenteraad. 

De Burgemeester van Boxtel, Drs. M. A. M. VAN HELVOORT
Boxtel, 18 October 1951. 

'Vo.oe�'s 
is ons atelier a.s. 
Zondag van 10-5 uur geopend. 

Foto-Atelier en Fotohandel 
Jos. W. de Koning 
PASTOOR ERASSTRAAT 10 

ZIE HET 

VOORDEEL! 
(een greep uit de 150 Spar-voordelen) 

BESCHUIT 
met Spar-waarborgmerk 
per rol. .. ... ... 29 et. 

in 

"ELCK 
WAT WILS" 

snoepJe 
HERFSTMELANGE 

per 100 gram 30ct 

en I0°to voordeel in 
Sparzegels 

ZêLFST AND/GE KRUIDENIERS 

OPERETTE 
Wij gaan op 20 October met 10 AU TO, 
BUSSEN naar het Stadttheater te München, 

Gladbach voor de opvoering van 

Das Land des Lächelns 
Om IED ER EE N in de gelegenheid te 
stellen deze Operette te gaan zien, is een 

extra voorstelling ingelast op 
Zondag 28 October 

Aanvang des namiddags 3 uur. Vertrek der 
Autocars 10.15 uur. Thuiskomst des avonds 
plm. 10 uur. Paspoort of Bewijs van 

Nederlanderschap noodzakelijk. 
Kaarten verkrijgbaar bij 

Reiscentr. H. v. Dijk, Helmond, Tel. 2513

Reiscentr. H. v. Dijk, Eindhoven, Tel. 2582

Te Boxtel: Villa Catharina, Bosscheweg 51

- - --- -

1 
Met versterkte neuzen

-

en 
1 

De zomerzon gaat ons verlaten ... 
de avonden worden langer. We 
zoeken weer de gezelligheid van 
de huiselijke haard. 

hielsporen 

1 2.so
in zwart en wit. 

1 

Eén van de gezelligste ogenblik
ken van de avond, is stellig het 
moment, waarop genoten wordt 

23,26 
van het kopje 

1
27,29 3.50

1 
lekkere koffie ... 

30.33 3.75 

• 

VOOR BETERE 

HEREN- EN JONCENSKLEDINC 

Specialiteit Heren Winte,·jassen 

69.50 - 89.00 ;,
- 98.00 -112.50

,,IN OEN OOIEVAAR" 

• 

Door een BRIL van VAN LA N G E N ziet U beter! 
Stationstraat 62 Leverancier van alle Ziekenfondsen. 

Fijne zure Haring per pot vanaf 48 et. 
Blanke geweekte Stokvis p. kilo f 1,25 

Verders alle soorten Vis aan concurrerende prijzen. 
VOS, Stationstraat 44,

Doe geen schijnbaar nutteloze zaken weg! 

Alles heeft zijn waarde! 

Fa. A. HUISKES Jr. 
Groothandel in Afvalstoffen 
betaalt U de hoogste prijs voor alle 
papiersoorten, alle textiel•aivallen, alle 

metalen en oude machines 

Afleveringen dagelijks van 9-17 uur aan de oudemachineloods in de v. Salmstraat. Na 5 uur:Maastrichtsestraat 35 

Voor grote partijen: Even bellen no. 561 en 

onze wagen komt bij U aan huls. 

Eet nu Rundvlees! 
Wij geven de beste kwaliteit 
tegen de I a a g s t e p r ij s. 

uitstekende snil periect gemaakt Double bzeas1.ed en trubenijs boord Ongelooflijk dat wil U dilthans kunnen rilbieden voor / / Zslechm 
Deze zeer aparte aanbiedmg voor n dergelijkICWah'teitsovedtemd geld!sleclû voor één week. Poulet f 1,10 p. 500 gr. 1 Rosbief f 1,90 p. 500 gr. 

Riblappen f 1,80 p. 500 gr. Biefstuk f 2,00 p. 500 gr. 
Originele Gelderse gekookte Worst f 1,50 p. 500 gr. 't Is ·weer 

• * * * * * * * • * * * * 
U zoekt

Goede Uurwerken?
Dan hiervoor

naar Van Vier.ken!
- * * * * * * * * * * * 

Hebt U al eens kennis gemaakt 
met onze prima dranken? 

Zo niet, sluit U dan aan bij on:z:e vele 
tevreden klanten en U :z:ult ook tevreden :z:ijn. 

SLIJTERIJ P. RAAIJMAKERS 
Rozemarijnstraat 2 

WINT ER PANTOFFELS-
* Ruime keuze

* Bekende merken
* Lage prijzen

Reeds 3 90
vanaf ■ 

H E IJ M AN S Schoenhandel 
Breukelsestraat 63 

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

Pilehards in tomatensaus 
van 98 et. voortaan 89 et.

Neem eens een proef_ met 
De Gruyter's mayonnaise 

grote pot 1 50 et. 

pot 85 et. 

fa Jan van Lievenoogen Inden Ooievaar Fellenoord 2, Boxtel.· 1S11019 



BIJLAGE No. 360 19 OCT. 1951 

!BcaSant' s Centcum 

Geduld 
Het is de vloek van onze tijd, dat wij 
"geen tijd" meer hebben. Alles geschiedt 
voor het ogenblik; op duurzaamheid 
wordt niet langer gelet. Tijd is immers 
geld! 

Haast beheerst ons leven. De waarde 
van iets meten wij af naar de snelheid 

Elke uitvinding, welke een trein, auto 
of fiets vlugger doet lopen, begroeten 
wij met gejuich. De nieuwste vliegma
chine moet het snelheidsrecord van de 
vorige verbeteren. Wat in snelheid over
troffen is, heeft zichzelf en zijn tijd 
overleefd. Het wordt bij de afval ge
worpen. En daar hoort het dan ook 
eigenlijk, want het was slechts voor 
ééndagsgebruik gemaakt. 

Haast beheerst ons leven. Met welk een 
eindeloos geduld hebben de middel
eeuwers hun stadhuizen, kastelen en 
kathedralen gebouwd en welk een rus
tige bezinning spreekt er uit de gevels 
der landhuizen en der woningen langs 
de grachten onzer oude steden, welke 
de bouwmeesters der zeventiende en 
achttiende eeuw met zoveel zorg heb
ben opgetrokken. Nog steeds bekoren 
zij het oog door hun fraaie vormen 
en hun duurzaamheid. Maar onze tijd 
heeft geen tijd meer voor fraaie vormen 
en duurzaamheid. 

Onze revolutiebouw gaat ook door op 
het terrein van de geest. Wij zitten niet 
langer gelijk de monniken van vroeger 
geduldig gebogen over het boek in onze 
cel. Wij volgen een stoomcursus en 
halen onze wijsheid uit het radiokwar
tiertje of uit de krant, welke wij onder 
het ontbijt doorvliegen. Geduld om een 
boek van twaalf delen te lezen?! Tijd 
om ons grondig toe te leggen op de stu
die onzer keuze? Helaas, ons tempo is 
hiervoor te haastig. Wij zijn te onrus
tig; voor ons bestaan er geen dingen 
voor het leven; wij hebben al genoeg 
aan de dingen van de dag. 

Zo is nu eenmaal onze tijd. Wij kun
nen onze tijd niet veranderen. Maar 
wanneer wij voor iets moois en dege
lijks staan, is het niet uitsluitend met 
bewondering, maar toch ook wel een 
beetje met schaamte, omdat wij bij al 
onze ontwikkeling en vooruitgang dat 
éne hebben verleerd dat de schoonheid 
maakt: het geduld! 

H. G. Cannegieter. 

(Nadruk verboden). 

Missie=Zondag 
Dag der milddadigheid ! 

Parochie-Agenda 
'.Be Zondag na Pinksteren. 
Missie-Zondag. 

21 October 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Vandaag zijn de H.H. Missen om half 7, 
kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis. De H. Mis van half 7 voor de 
fam. Emmen; kwart voor 8 voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der par., 
waaronder de kinderen hun Eerste H. 
Communie zullen doen. Daarom wor
den de gelovigen verzocht om de plaat
sen in het Priesterkoor vrij te laten; z.a. 
gel. H. Mis voor Joseph v. d. Velden 
Liempde over!. v.w. de fam.; om 9 uur 
gel. H. Mis voor de over!. en levende 
leden van de R.K. Kleding- en Textiel
bond "St. Lambertus"; z. a. gel. H. Mis 
voor George v. d. Krabben; de Hoogmis 
voor de levende leden van het Genoot
schap tot Voortplanting van het Geloof. 
Vandaag op Missie-Zondag zal in alle 
H.H. Missen de 1 e schaal gaan voor de 
I<atholieke Missiën, terwijl de 2e schaal 
zal gaan voor de bijzondere noden van 
het Episcopaat, welke beide collectes 
ten zeerste in de milddadigheid der ge

lovigen wordt aanbevolen. 
Vanmiddag om 3 uur Lof met kinder
zegen. De gelovigen worden verzocht de 
plaatsen in het Priesterkoor vrij te laten. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag is het 
's avonds om 7 uur Lof met rozenhoed
je 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 
25 en 26 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 een Pater Capucijn. 
Deze week is het geen Maria Congre
gatie en 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 f: uur en om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege 
de 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. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Lambertus v. d. Brand, Lamberta 
de huisvrouw en Hendrica de dochter; 
z.a. gel H. Mis voor Hendrina v. cl. Loo
v. Oorschot; half 8 gel. jrgt. voor Ma
rinus v. Griensven; z.a. gel. H. Mis
voor Maria Loerakker-v. Geel; half 9
gel. H. Mis voor een bijzondere inten
tie. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Jan Strik; half 8 Kindsheids;n;s;
z.a. gel. H. Mis voor dé over!. fam. v.
Zogchel; half 9 gez. mndst. voor Fran
ciscus Janssen; half 10 gez. Huwelijks
mis. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.

WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Hendricus v. Hal, Anna Ma
ria van Houtum de huisvr. en Petro
nella de huisvr.; z.a. gel. H. Mis voor 
Jacobus Vullings v. w. de Br. van het 
H. Bloed; half 8 gel. mndst. voor Pe
tronella v. cl. Boogaard-Smulders; half 9
gez. mndst. voor Adrianus Pennings.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.

DONDERDAG: kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Adriana v. Gestel; half 8 

gel. H. Mis voor de leden van de 
Schoenmakers bond "St. Chrispijn"; z.a. 
gel. H. Mis voor Martinus Giesbers; 
half 9 gez. mndst. voor Hendrica v. 
Laarhoven; half 10 gez. Huwelijksmis. 
Hedenavond om 6 uur Lof met rozen
hoedje; 7 uur conferentie voor de meis
jes boven de 17 jaar; om 8 uur confe
rentie voor de jongens boven de 17 jaar. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gez. jrgt. voor 
Johannes v. d. Akker; z. a. gel. H. Mis 
voor Johannes Jac. v. Kempen; half 8 
gel. H. t,:,\is voor Adrianus v. \'(/eert; 
half 9 gel. H. Mis voor Franciscus Jans
sen. Hedenavond om 6 uur Lof met 
rozenhoedje; om 7 uur Conferentie 
voor de meisjes boven de 17 jaar; om 
8 uur conferentie voor de jongens bo
ven de 17 jaar. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor de over!. fam. v. d. Vorst; z. a. 
gel. H. Mis voor Hendrica v. Laarho
ven; half 8 gel. jrgt. voor Lambertus 
v. d. Langenberg; half 9 gez. mndst.
voor Johannes, Josephus Hermans; half
3 tot 4 uur gelegenheid om te biechten
en van 6 uur tot half 8; om 7 uur Lof
met rozenhoedje.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: 

Cornelis Timmermans geb. en won. in 

Avonturen van BIM 
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REDDERS IN DE NOOD. 
Op het strand is een vis aangespoeld, 
die wel dood zal gaan als er niet gauw 
iemand komt opdagen om hem weer in 
het water te brengen. Gelukkig ver
schijnen Bim en Bam op het laatste mo
ment als redders in de nood. 13im 

draagt de vis terug naar zijn kameraad
jes en dat vinden ze natuurlijk allemaal 
erg aardig van hem. Om hem te belo
nen wijzen ze een plaats aan waar op 
de bodem van de zee een schat verbor
gen ligt. 13irn trekt zijn zwempak aan 
en duikt in zee, samen met de vissc.'11. 

deze parochie en Catharina Tinnen
broek geb. en won. par. H. Hart, waar
van heden de 2e afkondiging geschiedt. 
Franciscus Coenraad de Groot, geb. te 
Vught (St. Petrus) en won. te 's Bosch 
(Orthen ) en Henrica van den Besselaar 
geb. en won. in deze parochie; Cornelis 
Josephus v. d. Gouw, geb. en won. in 
deze parbcliie en Theresia Maria Jo
hanna Ermes , geb. en won. te Oister
wijk, par. St. Johannes, waarvan heden 
de 3de afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht, de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispense<:!rd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

De eerste "open schaal" gaat voor de 
Missie; de tweede voor de bijzondere 
noden. 
Uw gebed en H. Communie worden op 
deze dag gevraagd voor het welzijn der 
missies en de uitbreiding der H. Kerk. 
Geeft ook met milde hand aan de col
lecte. 
Onder de H.H. Missen van zeven en 
acht uur is het algemene H. Communie 
voor de Moeders en Gehuwde Vrou
wen. Onder de H. Mis van acht uur 
doen de kinderen, welke daartoe zijn 

en BAM 
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En ja hoor, daar staat een oude schat
kist. Bim maakt fluks een touw aan het 
hengsel vast en samen met Bam trekt 
hij de kist op het strand, waar zij deze 
openmaken. Oh...... Oh ...... ! Allemaal 
gouden munten zitten er in. Nu, die 
kunnen ze best gebruiken, dat snap je! 



voorbereid hun eerste H. Communie. 
De Hoogmis wordt opgedragen voor de 
Voortplanting des Geloofs en is met 
volkszang. 
Hedenmiddag om 3 uur plechtig Lof met 
kinderzegen, voor de kinderen die hun 
eerste H. Communie deden. 
Vanavond is het om zeven uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het ·behoud van 
de vrede. 
In verband met de Octobermaand is het 
verder elke avond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. Maandag, Woensdag en 
Vriiflag met volkszang. 
Het jaarlijkse Christus Koning Triduurn 
voor de jeugd van 13 tot en met l 8 jaar 
wordt a.s. Woensdag, Donderdag en 
Vrijdag in onze parochie gehouden. 
Woensdag en Donderdagavond geschie
den de oefeningen in de Burcht-kapel. 
Vrijdagavond in de kerk. Voor de meis
jes om half 8 en voor de jongens om 
half 9. De predikaties zullen gehouden 
worden door de Z. E. Pater Quirinus 
van de paters van de H.H. Harten. 
Zaterdag gelegenheid om te biechten 
des morgens onder de H.H. Missen en 
na de middag van 3-4 uur en van 
6-8 uur, terwijl de Eerw. Pater zal
biechthoren in de biechtstoel van de
H. E. H. Deken.
Woensdag - des avonds om 8 uur
godsdienstcursus voor achttienjarigen in
de Ark.
Vrijdag - des avonds om half 8 H. Fa
milie voor meisjes in de kapel der Eerw.
Zusters Ursulinen en om 8 uur H. Fa
milie voor de mannen in de Bucht.
A.s. Zondag feest van Christus Koning.
Onder de H.H. Missen van 7 en 8 uur
algemene H. Communie voor de deel
nemers aan het Jeugdtriduum, 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 wij er U nogmaals op
wijzen dat elke Zaterdag en andere
biechtdagen ook wordt biechtg"ehoord
in de Burcht-Kapel van 6-8 uur.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor
overleden moeder; 7 uur 1. d. voor over
leden vader en moeder; 8 uur 1. d. voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn der
parochianen; kwart over 9 1. d. tot bijz.
intentie; half 11 Hoogmis voor de Voort
planting des Geloofs en de levende
leden van het Genootschap.
In de Wijk-kapel "De Burcht": kwart 
over 7 1. d. voor een overleden vader; 
half 9 1. d. tot bijzondere intentie; 
kwart voor JO 1. d, tot bijzondere in
tentie. 
MAANDAG: 7 uur 1. mndst. voor Hu
bertus Driessen-Willems; kwart voor 8 
1. d. voor de overleden familie Verbeten;
zijaltaar 1. mndst. voor Gerdina Wit
hoos-v. d. Steen; half 9 pl. gez. jrgt.
voor Johannes Verhoeven. ,
DINSDAG: 7 uur 1. mndst. voor Adri
anus v. Genuchten; kwart voor 8 1. 
mndst. voor Adrianus v. Rooij-v. d. 
Steen; half 9 l. d. voor Petronella van 

Oers; 10 uur pl. gezongen Huwelijks
mis (v.E.-B.) 
WOENSDAG: 7 uur l. d. voor Anto
nius v. Rooij-Peters; kwart voor 8 1. 
mndst. voor Francina Voets- Karsse
makers; half 9 1. d. voor Johannes 
Bergmans, Maria Lauwers z.e. en Mar
tina de dochter; half 10 gez. Huwelijks
mis; half 8 in de WIJK-Kapel 1. d. voor 
Gerdina Withoos-v. d. Steen. 
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Anto
nius v. Hees en Adriana v. d. Wetering 
z.e.; zijaltaar 1. d. voor Wilhelmina
Steenbakkers-Thien; kwart voor 8 1. j.
voor Willem v. d. Langenberg en Adria
na de dochter; zijaltaar l. d. voor Jan
v. Rooij-v. d. Merendonk te Best overl.;
half 9 i. d. voor de over!. fam. Habra
ken-v. Eindhoven.
VRIJDAG: 7 uur 1. d. voor Adriana
Meijs Timmermans; zijaltaar 1. d. voor
Woutrina v. d. Broek-v. Run; kwart voor
8 1. mndst. voor Andreas Jurriëns Rui
·len; zijaltaar 1. d. voor Jan Smeets en
echtgenote; half 9 1. d. voor Henricus v.
d. Merendonk v.w. neefjes en nichtjes.
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Antonius
v. Rooij-Peters; zijaltaar 1. d. voor Joke
van Baast; kwart voor 8 1. mndst. voor
Maria Kerkhofs-v. d. Boer; zijaltaar 1.
d. voor overl. fam. Grothausen-Kurvers;
half 9 l. d. ter ere van de H. Maagd en
de H. Theresia voor verkregen gunst.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
de leden der Voortplanting des Geloofs. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
Beekmans en Johanna de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor de Heer 
Henricus v. Son. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Mej. 
Joanna v. Son; half 10 gez. huwelijks
mis. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mej. 
Léonie v. Son. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor de heer Jo
han v. Son. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Klomp. 

Deze week zullen geschieden: 
Donderdag H. Mis voor Mevr. Henrica 
Verhagen v. d. Pol te Den Dungen over
leden. Vrijdag H. Mis voor Mevr. Hen
rica Verhagen-v. d. Pol te Den Dungen 
overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Om 7 uur H. Mis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; om half 
9 H. Mis voor Johanna Bos-van Enge
land; om 10 uur de hoogmis als jrgt 
voor Maria de Punder-Huige. 
De eerste schaal gaat vandaag voor de 
Missie, en de tweede voor de Bijzon
dere Noden. 
Na de Hoogmis repetitie voor de zan
geressen in de school. 
Om half 3 Lof met rozenhoedje tot in
tentie van Z. H. de Paus; na het Lof 
wordt een lied gezongen. 

De H. Missen gedurende de week: 
MAANDAG: kwart voor 8 H. Mis voor 
de leden van het Genootschap tot 

Voortplanting des Geloofs. 
DINSDAG: kwart voor 8 het jrgt. voor 
Johannes Leijten en Huberdina Schel
lekens. 
WOENSDAG 24 Oct.: de feestdag van 
de H. Aartsengel Raphaël: om 7 uur het 
mndst. voor Johannes Maas; en om 
kwart voor 8 H. Mis v_oor rector Pig
gen te Oisterwijk overleden. Des avonds 
om half 8 vergadering van de leden van 
de Katholieke Actie in Orion. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H. 
Mis voor de leden van de godvruchtige 
vereniging ter ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor de overleden familie Westerwoudt
Mazzoli. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 het jrgt. 
voor Anna Maria van Grinsven-van der 
Loo. 

Gelegenheid tot biechten: 
qagelijks vóór de H. Missen en Zater
dagmiddag van 6 tot 7 uur. Vrijdagmor
gen om half 9 komen de schoolkinderen 
van klas B te biechten. 
Katechismuslessen deze week op school: 
Klas A: les 11 en 12. 
Klas B: les 9 en de 2 eerste vragen 

van les 10. 
Klas C: de vragen 93 en 98. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG,. Missie-Zondag: half 7 l. i. 
voor Mart. v. Drunen; 8 uur l. m. tot 
welzijn der parochie; 10 uur z. m. voor 
de bloei der Missie en voor de plaatse
lijke leden van het Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs; 3 uur Lof 
daarna meisjescongregatie. 
In alle H. Missen de 1 e schaal voor de 
Missie, d. i. voor het Genootschap tot 
voortplanting des Geloofs. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Laurentius Quinten; half 8 z. i. voor 
Joh. Branten; 8 uur l. j. voor Henr. v. 
Hal, Petronella de hsvr. en Theodorus 
de zoon. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Jo
hanna Adr. de Rooy; half 8 z. j. voor 
Ursula Joh. Branten; 8 uur 1. m. voor 
Willem v. d. Velden als lid Proc. van 
Kevelaar. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor de Zeer
Eerw. Heer Theod. v. d. Laar; half 8 
z. j. van Marinus v. d. Wiel; 8 uur l. j.
voor Theod. v. Vroonhoven, Hendrica
de hsvr. en Corn. de zoon.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Joh.
Braken en Wilhelmina de hsvr.; half 8
z. j. voor Petrus Pijnenburg en Maria
de hsvr.; 8 uur 1. j. voor Ant. Adr.
Thomassen.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Marinus
Timmermans; half 8 z. j. voor Ant. v.
Houtum-de Laat; 8 uur l. mndst. voor
Jos. v. d. Velden.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Anna
Maria Marinus Timmermans; half 8 z. j.
voor Albert v. d. Berk; 8 uur 1. j. voor
Hendrica Ant. Adr. Thomassen.
ZONDAG: feest van Christus' Koning
schap: daarom Zaterdagavond om half
8 plechtig Lof; half 7 l. j. voor Ant. v.
Kuringen; 8 uur 1. m. voor de Eerw.

Zuster Beda v. Hal te Oirschot over
leden; 10 uur de plechtige Hoogmis tot 
welzijn der parochie. ;,,· 
Zaterdagnamiddag biechthoren van 2-
4 uur en van 5-half 8; de biecht van 
deze Zaterdag kan volstaan, om de af
laat van Allerzielen te verdienen. Op 
het feest van Christus Koningschap 
plechtig Lof met Ereboete aan het H. 
Hart, enz. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Jan Maas. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Maria Adr. v. 
Dijk v.w. de kinderen. Woensdag 7 uur 
1. m. voor Engelb. v. d. Velden v.w. de
Spaarkas: Kerkeind. Donderdag 7 uur
l. m. voor Willem v. d. Velden als over!.
lid : H. Willibrord. Vrijdag 7 uur 1. m.
voor Hub. v. Aarle als over!. lid proc.
van Bokhoven. Zaterdag 7 uur l. m.
voor Johanna de Rooy v. w. de Levens
verzekering. Zondag 7 uur 1. m. voor
Jos. v. d. Velden als overl. lid proc. van
Bokhoven.
Gedoopt: Lamb. Joh. Ant. Maria, zoon
van Corn. v. Veldhoven-Jansen.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Voortplanting des Ge
loofs en de levende leden. Onder de 
H.H. Missen zullen de Dames Zelatri
cen een open-schaal-collecte houden 
voor de Missies, welke coHecte wij ten 
zeerste aanbevelen. Tweede schaalcol
lecte voor Bijz. Noden Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. Na het Lof een lied. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
met Rozenhoedje en gebed tot de H. 
Jozef. Na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
2de, 3de en 4de leerjaar komen biech
ten .Woensdag onder de H. Mis van 7 
uur zullen ze gezamenlijk communi
ceren. 
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag zal er 
een triduum gehouden worden als voor
bereiding op 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. 

ENIGE PRACTISCHE PUNTEN OM 
GOED HET ROZENHOEDJE 

TE LEREN BIDDEN. 
Het beste thuis. Beter samen dan 

alleen. Als het niet met drieën kan, dan 
maar met zijn tweeën. 

Spreek samen een tijd af, waarop ge 
U allen (met enige moeite desnoods, 
voor 15 minuten hoogstens) kunt vrij
maken. 

Als ge voorbidt, doe het dan enigs
zins melodieus. Liefst niet zo saai mo
gelijk. 

Bid, voor een bepaalde intentie. Tel
kens een andere. Spree_k het samen af, 
voor ge begint. Denk aan de missies, 
de Paus, de vervolgingen, de sterven
den, de zielen van het vagevuur enz. 

Tracht ernstig de Geheimen van de 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhk 
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Adriana van de Ven-v.· d. Struyk; 
10 uur plechtige Hoogmis voor de 
Voortplanting des Geloofs en de leven
de leden. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Chris
tiaan van Dongen; 8 uur H. Mis voor 
de parochie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. 
Intentie (J); 8 uur jrgt. voor Willibror
dus van den Braak. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis 
van den Broek; 8 uur H. Mis voor Mej. 
Maria Emerentia Banens. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor An
tonia Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. 
Mis voor Gerardus Josephus van Oers. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Gerardus 
van denAkker; 8 uur gef. H. Mis voor 
Mevr. Johanna M. v. Kuyk-Hackfoordt. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Wil
helmina van Exsel; 8 uur gef. jrgt. voor 
Johannes van Kempen. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. H. Mis voor Hendricus van 
den Langenberg. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 21 October. 23e Zondag na 
Pinksteren. 
Heden missie-Zondag. De eerste schaal
collecte is bedoeld voor het Missiewerk, 
de tweede voor de bijzondere noden van 
het Bisdom. 
Deze middag om 3 uur Lof met rozen-
hoedje. • 
Deze gehele week om kwart voor 8 Lof 
met rozenhoedje. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor 
overleden leden der familie Henket. 
MAANDAG: om 7 uur voor Wilhelmus 
Jonkers en Johanna Giezen; om half 8 
voor Lamberta Smits-van Kempen. 
DINSDAG: om 7 uur voor Martina 
Bergmans, huisvrouw van Marinus van 
de Ven; om half 8 voor Dokter Theo
dorus Strengers. 
WOENSDAG: om 7 uur voor Cornelis 
van de Broek. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om 7 uur H. Mis uit dank
baarheid. 

Rozenkrans te leren kennen. Meisjes en 
vrouwen, ge hebt van nature aan!� om 
te vertellen voor kinderen. Leg de 
mysteries uit. Ze zijn zo mooi. En 't 
valt zo meel 

leder zijn eigen Rozenkrans. Bid er 
ook eens een op uw eentje! 

Vóór alles: Vertrouw op de genade. 
Ongetwijfeld zal het Rozenhoedje altijd 
inspanning van U vragen. Zeker het 
overwegen van de Geheimen. Bent ge 
daartoe evenwel bereid, en houdt ge vol, 
dan zal het voor U gaan behoren tot 
een der beste ogenblikken van de dag 
(en van Uw gezin). 

Als je geen 5 tientjes kunt bidden, 
dan misschien drie of twee. 't Is altijd de 
moeite waard. Zelfs als het (hij wijze 
van uitzondering) in bed moet gebeuren. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD \!OOR BOXTEL EN OMGEVING 

Het K.V.P.::congres in Utrecht 
Zaterdag en Zondag j.l. is de K.V.P. in 
congres bijeen geweest te Utrecht. Van 
dit congres is veel meer te melden dan 
wij in één keer zouden kunnen bespre
ken in ons blad. 
Enkele punten die de kwesties raken 
welke in de laatste maanden in de be
langstelling hebben gestaan, zouden we 
toch even willen aanhalen en voor U 
bespreken. 
En daar is dan op de eerste plaats een 
passage uit de rede van de heer An
driessen, voorzitter der K.V.P., over het 
debat dat hijzelf deze zomer in de pers 
heeft gevoerd met professor Duynstee, 
waarvan wij indertijd het voornaamste 
ook in ons blad hebben naar vor_en ge
bracht. 
De heer Andriessen deelde in zijn rede 
mede, dat besprekingen worden ge
voerd onder voorzitterschap van hem
zelf. Van de K.V.P. nemen aan deze 
besprekingen deel: het Partijbestuur, de 
voorzitter en de ondervoorzitter van de 
katholieke Kamerfractie. Verder neemt 
er aan deel een afvaardiging van de 
groep (-Duynstee) die onder leiding 
staat van mr. Steenberghe (oud-minis
ter) en verder bestaat uit prof. Duyn
stee zelf, mr. Sassen (eveneens oud
minister) mr. van Spaendonck en prof. 
v. d. Ven, allen bekende figuren uit 
's lands bestuur, uit het sociale leven en 
uit de publiciteit. 
De heer Andriessen deelde verder nog 
mee dat de besprekingen nog niet zijn 
afgesloten maar dat hij wel kon zeggen 
dat het overleg gebeurde "in een sfeer 
van wederzijds vertrouwen, begrip en 
waardering". 
De heer Andriessen sprak ook over het 
streven van de groep-Steenberghe om 
de eenheid te bewaren en de werf-kracht 
van de partij bij de komende verkiezin
gen te vergroten. Iets wat wij ook zeer 
goed mogelijk achten, zoals wij enkele 
weken geleden schreven, als maar een 
goede eenstemmige overeenkomst tot 
stand zou komen tussen de zogenaamde 
linksen en rechtsen in de K.V.P. 
Ook zei de heer Andriessen, dat een 
meer in bijzonderheden gaande verkla
ring te verwachten is, wanneer het ge
noemde beraad beëindigd is. Dit is het 
nu waarop wij met spanning wachten en 
waarvan het helemaal afhangt of wij 
volkomen achter de K.V.P. kunnen blij
ven staan èn bij de komende verkiezin
gen èn bij het komende beleid van de 
K.V.P. daarna. Maar het moet gezegd 
worden: na deze mededelingen op het 
congres van de K.V.P. door de heer An
driessen is de hoop gegrond, dat alles in 
kannen en kruiken komt en onze Ka
tholieke Partij en dan ook de katholie
ke vertegenwoordiging in de Kamers één 
kan blijven, wat de wens van allen is 
die het oprecht goed menen met de 
katholieke zaak. Bovendien hopen wij 
dat, zodra er een "meer in bijzonderhe
den gaande verklaring" over het beraad 
gepubliceerd wordt, ook van de kant 
van de groep-Steenberghe (m.a.w. de 
groep-Duynstee) een verklaring zal ko
men o':'er diezelfde bijzonderheden, een 
verklarmg n.l. in hoeverre zij tevreden 
zijn over de uitslag van dit beraad. Dan 
pas zullen de velen, die, in het debat 
Duynstee-Andriessen, achter Prof. 
Duynstee staan, met vertrouwen zich 
scharen achter de leiding van een ver
nieuwde en verjongde K.V.P. 
Een ander punt van het congres, waar
over wij niet zo tevreden kunnen zijn, is 
de rede van prof. Romme over "het be
leid van de Tweede-Kamerfractie over 
de afgelopen parlementaire periode". En 
met name zijn wij ontevreden over 
deze zin welke hij uitsprak: ,,niet gevoe
lig te zijn voor de thans waaiende wind 
van vrees voor een verzinking in een 
socialistische structuur". Kijk, hier heb
ben we nu juist weer het onderwerp 
waarover het in de pennestrijd tussen 
Duynstee en Andriessen ging. De ver
wijten van prof. Duynstee gingen juist 
tegen het gevoerde beleid van de K.V.P. 
die op de eerste plaats tot uiting komt 
in de K.V.P.-fractie en hiervan is prof. 
Romme de voorzitter en leidinggevende 
figuur. Het zou toch al heel erg zijn 
als deze fractie onder zijn leiding wetens 
en willens te veel toegaf aan socialisti
sche strevingen en we veronderstellen 
dan ook dat dit onbewust gedaan is, 
zonder dat de mogelijke gevolgen wer
den gezien. Maar dat prof. Romme nu 
nog, deze vrees voor te socialistische 
gevolgen uit het beleid, met een lachje 
opzij schuift, bewijst, dat hij in ieder ge
val de naar voren gebrachte klachten 
niet zo ernstig neemt en de ernst er niet 
v�n ziet. Dat is zijn recht, maar het is 
met vertrouwenwekkend. En temeer 
niet, omdat hij elders i� zijn rede erkent 
dat er door de fractie fouten begaan 
zijn en het gewenst acht dat de kamer
fractie meer deskundige voorlichting 
zou krijgen, kenne)ijk toch ter voorko
ming van meerdere fouten. In welke 
richting zouden, bij onze katholieke frac
tie, die fouten dan anders gelegen heb
ben dan in de richting van te grote toe
gevendheid aan socialistische stre
vingen? 
Wij zouden eveneens een opmerking 
willen maken bij de rede van de heer 
J. A. Middelhuis, secretaris van de 

K.A.B., over "de sociale ontwikkeling 
sinds de bevrijding". Deze titel is alge
meen gesteld, maar in de rede treft ons 
wat ons zo dikwijls treft in redevoerin
gen van leiders onzer katholieke arbei
dersbeweging, n.l. de eenzijdige gericht
heid op de arbeidersstand. De heer Mid
delhuis zei zeer veel goeds, o.a. dat 
,,het streven b)ijve, voor wat de toe
komst betreft, op een naar de eisen der 
sociale rechtvaardigheid verantwoorde 
sociaal-economische politiek". Zeer juist! 
Maar dan noemt hij met name alleen: 
de spoedige verwezenlijking van de 
P. B. 0., het evenwicht tussen lonen en 
prijzen, en verantwoord verschil in lo
nen en salarissen ter bevordering van de 
lust tot het verwerven van de nodige 
bekwaamheid en gepaste maatregelen 
ter voorziening in de noden der grote 
gezinnen". Allemaal zeer, zeer juist en 
in onze artikelen hebben wij deze pun
ten ook allemaal verdedigd; maar waar 
blijft in dit streven de sociale rechtvaar
digheid ten opzichte van de zelfstan
digen, de zelfstandige middenstanders 
en leiders in het economisch leven? 
Deze groepen staan ook in de sociale 
branding van deze tijd, en als deze 
vallen, vallen ook alle anderen mee. 
Zouden bij deze geen gerechtvaardigde 
wensen meer bestaan? En is voor deze 
,,de sociale ontwikkeling sinds de be
vrijding" altijd �ó goed geweest dat 
men ze in een rede over dit onderwerp 
gerust kan overslaan? Men moet wel 
bedenken, dat het economisch welzijn 
van het land voor een zeer groot deel 
van deze zelfstandigen afhangt en Iaat 
men daarom eens en voor goed afzien 
van eenzijdigheid in de beschouwing van 
het sociale leven. 
We laten het bij deze opmerkingen. 
Overigens - en dit is veel meer dan de 
punten waarop wij hier iets te zeggen 
hadden - zijn we best tevreden over 
dit K.V.P.-congres, omdat er, over het 
algemeen, tussen de v�rschillend gerich
ten een oprechte wil bleek tot samen
werking, een oprechte wil tot weder
zijds begrip en dat is toch de eerste 
stap naar een werkelijk wederzijds be
grip en een werkelijk goede samen
werking. 

T. 

Plaatselijk Nieuws 
SPOEDEISENDE 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Donderdag 18 October j.l. had ten ge-

. meentehuize een spoedeisende openbare 
vergadering plaats van de Raad der 
gemeente Boxtel. 
Aangezien de mogelijkheid ontstaan was 
met ingang van 1 November a.s. geld op 
te nemen en zodoende in de kasmidde
len te voorzien, werd de Raad ge
vraagd B. en W. toestemming te verle
nen tot het aangaan van een tweetal 
rekening-courant overeenkomsten. De 
eerste met het Bedrijfschap voor vee en 
vlees te 's Gravenhage, met een maxi
mum op te nemen crediet van 
f 500.000,-. De tweede met de Spaar
bank te Rotterdam, met een maximum 
crediet van f 200.000,-. 
Voorts werd een algemeen besluit ge
nomen tot het aangaan van rekening
courant overeenkomsten, waarbij Burge
meester en Wethouders gemachtigd zijn 
de nodige uitvoeringsbesluiten te 
nemen. Hierdoor kunnen voortaan op 
korte termijn voorzieningen worden ge
troffen, als dit voor de voorziening van 
kasmiddelen nodig of gewenst is. 
Punt 4 van de agenda vermeldde het 
voorstel tot een begrotingswijziging in 
verband met de uitbreiding van de St. 
Aloysiusschool en de daarmee samen
vallende kosten van grondaankoop door 
het schoolbestuur. Besloten werd deze 
wijziging aan te brengen. Eveneens 
werd goedkeuring gehecht aan het voor
stel tot verkoop van een strook grond 
aan de Vic. v. Alphenlaan aan de heer 
P: P. van Zogchel, alhier. De heer v. 
Zogchel had het recht van voorkeur ten 
aanzien van een groot deel van de ge
meentegrond, gelegen langs de Vic v. 
Alphenlaan. Hiervan wenste hij gebruik 
te maken ten aanzien van een 3 meter 
brede strook, die kan dienen als toe
g�ngsweg tot zijn achter liggende 
eigendommen. Aangezien hij hiervoor 
tevens afstand doet van zijn voorkeurs
recht ten aanzien van de overige grond, 
kan deze nu zonder enig bezwaar aan 
particulieren worden verkocht. Tot de 
verkoop van een eerste perceel aan de 
heer J. A. Ruys, alhier, werd reeds 
staande de vergadering besloten. Het 
gold hier een bouwterrein langs genoem
de laan ten behoeve van de bouw van 
een vrijstaande middenstandswoning 
zulks buiten het aan de gemeente Box� 
tel toegewezen bouwvolume om. 

KLACHTEN OVER BEZORGING ? ? 
Abonné's die klachten hebben omtrent 
bezorgillR of anderszins, gelieven zich 
te vervoegen bij onze administratie: 
Molenstraat 19. 

DE BOXTELSE MISSIE-NAAIKRING. 
HET MISSIE-THUISFRONT. 

Met grote dankbaarheid zien we terug 
op de pr;:ichtig geslaagde Missie-tentoon
stelling, in de Ark. 
Het was inderdaad een "wapenschouw 
van het Missie-thuisfront". 
Honderden en nog eens honderden men
sen uit Boxtel, groot en klein hebben be
langstelling getoond voor ons mooie 
Missiewerk. 
Het heëft de Boxtelse Missie-naaikring 
weer aangezet tot nieuwe ijver en werk
dadigheid voor het gr9te Missiebelang. 
Wellicht ook dat weer nieuwe nijvere 
handen willen meewerken en meehel
pen om miskleren te naaien en bordu
ren voor onze eigen Boxtelse Missio
narissen. 
De opbrengst van de Tentoonstelling 
was bevredigend. 
Ook willen wii vooral dank brengen aan 
de Boxtelse Middenstanders voor hun 
schone giften die zozeer hebben biige
dragen tot het welslagen van de Ten
toonstelling. 
Alle gulle gevers onze harte)ijke dank. 

De Boxtelse Missie-naaikring. 

HERLEVEND BOXTEL. 
De belangstelling voor de onder auspi
ciën van Herlevend Boxtel te geven cul
turele avonden is zodanig dat de uit
voeringen kunnen doorgaan. 
Dinsdag 30 October a.s. heeft de eerste 
voorstelling plaats. Het beroepstoneel
gezelschap Puck zal dan "Gevecht met 
de Zoon" opvoeren. Voor nadere bij
zonderheden wordt verwezen naar de in 
dit blad voorkomende advertentie. 
De aandacht �an de leden wordt er op 
gevestigd, dat tijdens het plaatsbespre
ken gelegenheid is om de voorlopige lid
maatschapskaarten om te wisselen tegen 
definitieve lidmaatschapskaarten. Deze 
omwisseling is om belasting-technische 
redenen noodzakelijk. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Op Maandag 29 dezer, des avonds 8 
uur, zal in de Ark een vergadering wor
den gehouden van de Heemkundige Stu
diekring, waarin de Zeereerw Heer 
Pastoor V. Tilman een lezing zal hou
den over de illustre Boxtelaar Vicarius 
van Alphen, geboren te Boxtel in 1748, 
bestuurder van het Bossche bisdom van 
1790 tot 1831. 
De leden hebben een uitvoerige convo
catie ontvangen. Ook belangstellende 
niet-leden zijn welkom. 

ACTIE BOXTELSE 
WINKELIERS VERENIGING. 
In de vergadering der B. W. V. op 23 
October l.i. is besloten om met St. Ni
colaas tot actie over te gaan. Gelegen
heid tot het aanmelden voor deelname 
kan nog geschieden tot 1 November bij 
de heer Alph. Link, Molenstraat 1, 
Boxtel. 

FATIMA KAPEL. 
(Verantwoording ingekomen 

Vorig saldo 
Wekelijkse bijdrage 
Offerbusje 
Wekelijks kwartje 

giften). 
f 773,27 
" 11, 15 

4,50 
0,25 

Totaal f 789,17 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 16 tot en met 22 October 1951. 
GEBOREN: Catharina M. W. H. doch
ter van C. A. van Esch en W. Th. Berg
man, v. Oschstraat 8 - Hildegardis E. 
M. dochter van E. J. B. v. d. Heijden 
en C. W. M. Mandos, van Rijckevorsel
straat 3 - Catharina M. J. M. dochter 
van J. Smits en M. C. v. d. Loo, Bos
scheweg 59 - Franciscus M. zoon van 
J. St. Lavrijssen en A. P. Hellings, Mo
lenstraat 23 - Hendrika J. dochter van 
I. v. d. Meer en M. J. v. Kleef, Bossche
weg 119 - Theodorus zoon van Fr. C. 
Timmermans en C. Fr. v. d. Pol, Essche
baan 5a. 
ONDERTROUWD: Petrus A. van 
Hemmen en Wilhelmina J. M. Groene
wegen. 
GEHUWD: Antonius A. Doevendans 
en Johanna M. Th. Kennis - Henricus 
M. M. G. van den Broek en Johanna 
Th. Driessen - Wilhelmus Kleijzen en 
Lamberdina J. van den Boogaard -
Hendrikus M. C. Appeldoorn en Maria 
P. A. Nooten. 
OVERLEDEN: Cornelia J. Bovendeert, 
oud 65 jaren, echtgenote van C. Olie
meulen, Rechterstraat 37 a - Anna van 
Asveldt, oud 76 jaren, echtgenote van 
L. Toemen, Nieuwstraat 82. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 29 Oct. van 10-12 uur. 
Dinsdag 30 Oct. van 10-12 uur. 

R.K.J.B., afd. Boxtel. - A.s. Zondag na 
de Hoogmis alg. ledenvergadering ter 
nadere bespreking van het winterpro
gramma. Gezien de belangrijkheid van 
het onderwerp worden alle leden drin
gend verzocht op deze vergadering aan
wezig te zijn. 

Boxtels bevrijding herdacht 
STRIJDERS VOOR VREDE EN 

VRIJHEID GEHULDIGD. 
Boxtel's bevrijding is dit jaar op 
sobere maar treffende wijze gevierd. 
De in Indonesië gesneuvelde militai
ren werden piëteitvol herdacht, ter
wijl aan de oud-strijders - waaron
der de mannen van de Meidagen 
1940 en de z.g. ,,Indiëvaarders" -
op imposante wijze hulde gebracht 
werd. 

Hiertoe was door de Nederlandse Bond 
van Oud-Strijders, afd. Boxtel, Woens
dagavond een Huldigingsavond georga• 
niseerd in het St. Paulus-Jeugdhuis, 
waar een borstbeeld van H. M. Konin
gin Juliana en de daaromheen gedra
peerde landskleuren wezen op het bij
zondere karakter van de plechtigheden, 
die komen gingen. Bij deze plechtighe
den waren naast een groot aantal- oud
strijders ook tegenwoordig: Generaal
Majoor J. A. Sitzen, Luit. Kolonel Vor
selaars, Burgemeester Drs. M. A. M. v. 
Helvoort, Pastoor J. van Besouw, als
mede deputaties van het gemeentebe
stuur en de Demobilisatie-Raad. 
Na het openingswoord door de voor
zitter van de georganiseerde Boxtelse 
oud-strijders, de heer Steeman, hield 
Luit. Kolonel Vorselaars een korte maar 
kernachtige propaganda-speech voor ge
noemde Bond. Spreker gaf in enkele 
korte trekken het doel en het streven 
van de Bond weer, waarbij hij het lid
maatschap enerzijds zag als een ere· 
plicht tegenover de gevallen of de ge
wonde makkers, anderzijds als een be
langrijke bundeling van vaderlandslie
vende oud-militairen. Nadat voorzitter 
Steeman deze woorden in een pakkend 
betoog onderstreept had, leidde Gene
raal-Majoor Sitzen de officiële huldi
ging in met een uiterst gevoelig gete
kende schets van het wel en wee van 
ons land sinds 1940 tot nu, daarbij wij
zende op Gods grote gaven Vrede en 
Vrijheid zoals we die nu bezitten en 
waarvan het behoud de zwaarste offers 
rechtvaardigt. Met de wens, dat Gods 
steun de oud-strijders in hun verder 
leven zou mogen vergezellen en dat 
Zijn zegen zou blijven rusten op ons 
land en volk, besloot de generaal zijn 
rede, die diepe indruk maakte op de 
aanwezigen. 
De burgemeester, die zich eveneens ver
plicht voelde zijn grote erkentelijkheid 
uit te spreken voor de vaderlands1ielde 
door zijn inwoners-militairen betoond, 
voerde de aanwezigen in gedachte een
korte stonde naar de jongens, die bij de 
vervulling van hun plicht álles gaven . 
Te hunner ere werd hierna een ogen
blik stilte in acht genomen en door de 
R.K. Gildenbondsharmonie een toepas
selijk muziekwerk uitgevoerd. Door Gen. 
Maj. Sitzen werden de gevallen militai
ren vervolgens posthuum onderscheiden 
met het Ereteken van Orde en Vrede. 
Vervolgens had de huldiging plaats van 
de oud-strijders. Op welhaast vaderlijke 
wijze wendde de Generaal zich daarbij 
tot de jongemannen, wie hij de erete
kens mocht overhandigen. Voor ieder 

afzonderlijk - de vroegere manmer, 
stoottroeper, verbindingsmilitair of wat 
dan ook - had hij een speciaal en dank
baar woord. Zij allen (hieronder zelfs 
een tweetal oud-strijders in kloosterha
bijt, t.w. W. van Erp en D. v. d. Boo
men) kregen hun verdiende huldiging. 
De burgemeester reikte, eveneens on
der passende bewoordingen, oorkonden 
uit ten bewijze van het medeleven van 
de Boxtelse bevolking. 
Voordat de bijeenkomst met het Wilhel
mus gesloten werd, kreeg de R.K. Gil
denbondsharmonie, die deze huldigings
avond had opgeluisterd, ook nog een 
huldiging van de Bond van Oud-Strijders 
in ontvangst te nemen en wel voor de 
uitmuntende wijze waarop in het verle
den steeds gezorgd was voor een muzi
kale welkomstgroet aan de repatriërende 
militairen. 

Liempde 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 
In de op Vrijdag 19 Oct. j.l. gehouden 
Raadsvergadering deelde de voorzitter, 
na de behandeling van de huishoudelijke 
agenda-punten, mede, dat op de inge
zonden salarisverordening enige aan
merkingen gemaakt waren door Ged. 
Staten, in hoofdzaak betrekking heb
bende op de functies van te ambtenaar 
en gemeentebode. In verband met het 
terzake gevoerde mondelinge overleg 
ter Provinciale Griffie, werd aan de 
Raad voorgesteld een geheel nieuwe 
verordening te maken, onder intrekking 
van de oude verordening. Op het be
sluit van de Raad tot tijdelijke regeling 
inzake ziektekostenverzekering van het 
gemeentepersoneel, waren eveneens en
kele aanmerkingen van redactionele 
aard, gemaakt. Het ligt in de bedoeling 
de regeling iets te verruimen met betrek. 
king tot de tegemoetkoming in de 
kosten van ziekte enz. De verordening 
zal opnieuw aan Heren Ged. Staten 
worden ingezonden, ter verkrijging van 
de vereiste instemming. 
Een voorstel tot vaststelling van een 
wijziging van het uitbreidingsplan in on
derdelen werd aangenomen. 
Bii de rondvraag stelden de leden van 
Abeelen en van der Velden enige vra
gen betreffende het onderhoud der we
gen, waarop de voorzitter de gevraagde 
inlichtingen verstrekte. 
Het lid van Houtum vroeg wie de be
woners waren van de 10 nieuwe wonin
gen, die thans nagenoeg gereed zijn. De 
Voorzitter deelde het lid mede, dat 4 
woningen reeds waren verhuurd en dat 
betreffende de overige 6 woningen nog 
geen beslissing door het college van 
Burgemeester en Wethouders was ge
nomen. 
Hierna werd de vergadering gesloten. 

Geef bij verhuizing 
uw nieuwe adres op 
aan onze administratie 

Molenstraat 19. 

De kans van Uw leven 
Een koning is iemand, die regeert. 
Iemand voor Wie anderen vechten. Wij 
zijn gewend aan de idee, dat men een 
koning trouw moet zijn, dat men hem 
moet dienen. 
Gewoonlijk stellen we ons een koning 
niet voor als iemand, die óns dient. Wel
nu, dát is het grote ontroerende stuk uit 
het leven van Christus-Koning. Hij was 
ons trouw tot in de dood. Hij stierf voor 
de mensen, toen de mensen nog Zijn 
vijanden waren. Zij hebben Hem in de 
steek gelaten. Alléén heeft Hii de strijd 
gestreden. Als een reus heeft Hij alle 
last op Zich genomen. Christus regeert 
vanaf Zijn Kruis. Regnavita ligne Deus. 
Een onzer dichters overwoog de intocht 
van Christus in Jerusalem. Hoe Hij daar 
werd ingehaald en toegejuicht. 't Was 
allemaal uiterlijk vertoon. En dan 
schreeuwt iemand het uit, zo hevig en 
zo kort: ,,Heer, Rijd met Uw ezels
veulen over onze harten!" 
De geharde Christus, de grote sterke 
Man, heeft geschreid als een kind. 
God, wat een schouwspel. Afstand doet 
Hij van alle macht en eer. Hij neemt 
alle miserie op Zich. Welke held zou 
Hem durven nazegge:n: ,,Komt allen 
tot Mij, die vermoeid en belast zijt. Ik 
zal U helpen?" Uit dit onmenselijk 
groot verzoek blijkt het geweldige ka
rakter van deze Man... Maar zij wei
gerden te komen. 
En Hij snikt: ,,Mocht ge toch erkennen, 
nu op deze dag nog, wat U tot vrede 
strekt." Doch ze veroordeelden Hem 
en... zich zelf. 
Wat een tragiek. De tragiek van de 
verspeelde kans. Van een vergooid men
senleven. Een uitgeworpen Koning. Een 
volk op mars naar zijn eigen ondergang. 
Telkens opnieuw staat de wereld voor 
deze beslissende keuze. Iedere tijd, en 
ieder mens krijgt zijn kans. Luister naar 
dit actuele woord: ,,U weet allen, dat 

thans bijna geheel de mensheid in twee 
legers, voor of tegen Christus, tegen
over elkaar staat. 
De mensheid maakt een verschrikkelijke 
crisis door, waaruit ofwel de verlossing 
in Chris�us, ofwel de versch

:;
ikkelijkste 

verwoest111g moet volgen . . .... 
(Paus Pius XII in Evangelii Praecones.) 
De wereld: dat zijt gij! Werkt gij mee 
aan de vestiging van Zijn Rijk? Of aan 
de verwoesting? Eens zal God's atoom
bom alles wegvagen. 
Dan zal slechts Een Man U kunnen 
redden: ,,Daar is ons geen andere Naam 
op aarde gegeven, dan die van Christus 
Jezus." 
Het stampen der machines, het rijden 
der bussen, het gewoel van 't verkeer, 
de muziek en de dans, het werk en de 
bedrijvigheid, de natuur en de dieren: 
geen van allen hebben zij een stem. 
Alléén de mens. De glorie van God is 
de levende mens. Slechts één mens heeft 
waarde in Gods oog: de Mens Christus: 
,,Gij zijt de enige Gestalte van de we
reld!" (Gertrud von Ie Fort). 
,,U moeten de regeringen openbare hul
de betuigen; onderwijs en rechtspraak 
moeten in Uw dienst staan; wetten en 
kunsten moeten Uw stempel dragen." 
Zo zingt de Kerk op het feest van 
Christus-Koning. Kies Hem. Alleen met 
Hem en in Hem en door Hem zult ge 
Uw doel bereiken. 

Dat ik toch vroom mag blijven 
Uw dienaar t' allenstond! 

Elk werk, elke minuut, ·elke hamerslag 
kan U dichter brengen bij Hem. 
Zijn Rijk moet komen, overal waar gij 
zelf komt. Draag mee in U: Zijn Beeld, 
Zijn Geest, Ziin verlangen, Zijn kruis en 
vreugde. En dat Zijn Moeder de we
reld helpe om goed te kiezen deze keer. 

De tirannie verdriiven 
die ons het hert doorwondt. 



Ziekenfondsmoeilijkheden 

Hoe een verzekerde erover denkt 
De. Ziekenfondsen - en wat er allé
maal verband mee houdt - zijn ook on
derwerp geweest op het Artsencongres 
te Nijmegen. 
Uit de verslagen in de grote dagbladen 
is slechts hier en daar iets te distilleren 
van hetgeen er over werd gezegd door 
de sprekers. 
P.r. Houben zou, -volgens een der ver
slagen, gezegd hebben dat de huisarts 
moet strijden tegen de verblinde eisen 
van de massa, die door allerhande pro
paganda direct om specialistenbehande
ling vraagt, ,,zonder te letten op wat 
nuttig en betaalbaar is, omdat de zie
kenfondsen toch betalen". 
Behalve op bedoeld Artsencongres, zijn 
er de laatste tijd herhaaldelijk verwijten 
gedaan, inzake ?iekenfondswezen, aan 
de massa. • 
Nog pas .in Augustus reageerde schrijver 
dezes op artikelen in De Maasbode, 
waarin gesuggereerd werd maatregelen 
te nemen ten opzichte van de massa die 
teveel beslag lëgde op de huisartsen. 
Die maatregelen zouden o.a. moeten in
houden dat fondspatiënten telkens als 
zij zich onder behandeling stelden "op 
de een of andere manier in hun "porte
morinaie • zouden moeten voelen, dat zij 
naar dokter óf apotheek zijn geweest". 
Wij noemden toen dat idée kortzichtig, 
pmdat alle ziekenfondsleden, dus ook 
zij, die slechts weinig de hulp van de 
geneeskundigen inroepen, over één kam 
zouden geschoren worden, en de manier 
om op die wijze de fondstekorten weg 
te werken diskwalificeerden wij als on
rechtvaardig. 
Er ·zou, tb schreven wij, wel op een 
andere manier bezuinigd kunnen wor
den· dan door- een methode waardoor de 
matig van doktershulp gebruikmakenden 
weer extra moeten meeofferen voor pro-
fiteurs. . - ••
Het, ziekenfondswezen kan o.i.- op an
dere :wijze· in betrekkelijke tijd gesa
neerd worden, in ideëel opzicht, met 
betrekking- <tot het '.uitga_venpeil en het. 
herstel ener ideale verhouding "huisarts-
patiënt". 
Daartoe zou in de -eérste plaats de mas
sa verdeeld kunrieri worden in groepen, 
naar evenredigheid van aard .en aantal 
behandelingen, - verstrekkingen en medi: 

Het koopje _van de week. 
Wat wij onmogelijk dachten 
bieden wij U nu: 
Een 2 persoons compleet 4 
delig schudbed met prima stof 
bekleed, stevig gevuld en degelijk 
gemaakt. 
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Voor een_ prijs die. w_e,niet meer 
vergelijken kunnen .. : Heus, U 
kiet het niet verkeerd, slechts 
f _49,50, en dan een ,2· persoons 
stalen ledikant met l',r kwaliteit 
gezondheidsmatras> ·Prima uit• 
voering en met ·voJI-e garantie, 
slechts f 56,50. , 
EN ALS U BEipE· aanbiedingen 
koopt samé� . .-voor f 100, • -

Kijk, d�t. ·is nu weer .... 

IN - DEN. '.OOIEVAAR 
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R.K.S.V.' ·;;o.o.C." _·: : è •• •. : ' 
O.D.C. - Bladella 6 - t. ·- =' 1 •
Eenieder die ·-bij deze wedstrijd•:. ri(�t 
tegenwoordig is' geweest zou uit ·boveh
staande ·uitslag kunnen· concluderen; dat 
hier een wedstrijd is gespeeld waarbij 
het gezeg4,e van "kat en muis" VOÇ)'r. �� 
hand zou liggen. Het grote aantal· toe< 

schouwe!'1, welke Zondag j.l. het sporf• 
park Molenwijk hebb� ,b�:.;o.cht; ·-. 7:al· 
echter : het tegendeel beweren. W el1s
waar brachten • • de ODCers enkele 
seconden na de hervatting van· 'd� 
tweed.� helft de verdediging vàn Bl.l.del
.la ertig�zins van de kook, toen z_ij .. erin 
slaa�dgi om met een prachtige c�mbi
natjè <zonder dat er ook maar een spe
ler van de gasten aan te pas kwam) de 
stand 'op een 3-1 voorsprong te Jiren
gen, maar van een •ineenstortin/!'· van 
'deze faire ploeg was toen nog • geen 
:sprake. De buitenspel-val die de gasten 
'toen gingen openstellen, had juist een 
averechtse uitwerkin_g, want deze was 
een kolfje. riaar de hand. van ilè op" deze . middag wek ��f .snèHe -en productieve 
'voorhooè� '-der • tricolores. Toen de 
blauwwi1Restreepten ·dit gingen begrij
pen was· ·het' reeds te laat, voora.l toen 
Scheepers met een vierde treffer' d_e 
overwinning veilig· stelde. De twee doel
punten van� de kleine van Dijk leverden 
tenslotte· het· be:wiîs dat de verdediging 
van Bladella in deze slotfaze van de 
wedstnïd volkoll)et) •�s leeggespeeld. 
De wedstri�: , .'; Jëiaè ploegen beseften 
.de belangri1khefd yan' deze match en 
direct nä dè .aanv,.um: •. w.erden de verde
digingen· iloor :snellé .aaövallén danig op 
de proef gesteld. Steeds hoger werd het 

,, 
1, .. camenten in enige jaren. Vervolgens zou 

de verzekerden vrijheid gelaten moeten 
worden of zij al dan niet in hun verze
kering apotheek en verstrekkingen 
wensten te betrekken. De premie be
hoorde dan dienovereenkomstig ver
laagd te worden ten voordele van de 
werknemer-verzekerde. 
Wij stellen ons voor dat bij doorvoering 
van zodanige selectie ook _een andere 
mentaliteit zal kunnen worden geconsta
teerd dan die· der "massa", doch dat 
hierbij eveneens zal blijken of er in het 
beheer der ziekenfondsen niet iets kan 
gecorrige.erd worden, waardoor het kos
tenpeil gere_duceerd zqu kunnen worden. 
O.i. is het niet allemaal ude massa", die
het kostenpeil van de Ziekenfondsen 
heeft doen stijgen. Een ernstig en ,;heel 
eerlijk" gewetensonderzoek allerzijds 
zou zeer waarschijnlijk nog typische 
confessies ten gevolge kunnen hebben. 
Laat partijen eens eerlijk achteraf be
zien wat zoal op de duur is misgelopen 
en zo nodig in het algemeen bèlang her
stellen, hierbij belangen van persoonlij
ken aard laten wijken, voorzover een 
veelheid ervan heeft geleid tot een te 
duur beheersapparaat. 
Neen, het is de "massa" niet alleen die 
het kostenpeil heeft doen stijgen. 
!,,aten wij de vraag maar eens opwerpen 
of het niet in de aard ligt van zeer v.ele 
mensen om in hun eisen minder cons
cientieus te zijn ten opzichte van onper

. soonlijke kapitaal. Om duidelijk te zijn 
voor iedereen: bij vraag en bod is de 
gewetensinstelling bij zeer velen nogal 
ruim "omdat toch van de grote hoop 
bei:áald wordt". 
Wat dit tot. gevolgen heeft gehad op 
prijsvormin_gen en salarispeil, veramb
telijking van beheer enz., zal bezwaar
lijk te realiseren zijn. 
Moge)jjk wekt een en ander, hiervoor in 
het midden gebracht, reacties op, doch 
die wachten we wel af. En dan bliikt 
mogelijk nog wel een verschil van in
zicht, maar wij menen tegenover alle 
ondoordachte verwijten aan "de massa", 
waa·rtoe wij "als verzekerden" behoren, 
de tijd gekomen om een. en ander te 
pareren. 

v. A.

tempo opgeschroefd en zo gebe-�rde het 
vele malen, dat er als een aanval _aan 
de ene kant was afgeslagen er onmiddelc 
lijk gevaar ontstond aan de overzijde. 
Nadat eerst Snijders een enorme kogel 
onschadelijk had gemaakt, kreeg Berg
werff een goede pass, welke hij meteen 
doorgaf aan Scheepers, die aan een 
kleine opening in de vérdediging vol
doende had om de score te openen 1-0. 
De reactie hierop van de Bladella-man
nen kon onmogelijk sneller. Na de af
trap kreeg de rechtsbuiten de bal toe
gespeeld, hij plaatste deze over alles 
heen naar zijn vrijstaande collega aan 
de overzijde, waarna deze in de vlucht 
de ·bal enorm hard langs Snijders joeg. 
1-1. Van den Bogaard haalde even

. daarna dezelfde stunt uit, maar de bal 
suisde nu rakeling over de lat. Kort 
voor rust werd een gevaarlijke aanval 
over rechts beloond. Via Bergwerff be
landde de bal bij Van Munster, die v. d. 
Bogaard in staat stelde om een kogel 
af te vuren die roos trof 2-1. 
Het offensief dat de ODC-ers direct na 
de thee ontketenden had,: zoals, g�egd; 
binnen enkele seconden reeds succes. 
Het was v. d. Bogaard die deze aanval 
bekroonde 3-1. Door s_teeds meer op 
te dringen probeerde Bladella aan de 
greep van dit offensief te ontkomen, 
maar de ODC-ers wisten van geen wij
ken. Snijders • c.s. beleefden hierdoor 
wel enige hachelijke momenten, maar 
toen Scheepers met een, hard diagonaal 
schot de stand op 4-1 · had gebracht, 
was de spanning er toch wel. enigszins 
uit. In het laatste kwartier begon echter. • 
het zeer snelle tempo, dat deze wed-· 
strijd kenmerkte, Bladella parten te spe
len. Van Dijk wist hiervan prachtig te 
profiteren, door eerst zelf door de ver
dediging heen te glippen en even daar
.na op een pass van v._ Munster op de 
juiste wijze te• reageren en zodoende 
het half dozijn vol te maken. 
Programma voor a.s. Zondag: 

O.S.S.-O.D.C. 
O.D.C. 2-Desk.

Voor de O.0.C.-ers is het Zondag in 
Oss tegen de club van dezelfde naam 
oppassen. Deze ploeg staat eveneens 
met 10 punten in de bovenste regionen. 

· Met' hetzelfde élan van Zondag j.l. kun
nen beide puntjes echter mede naar 
Boxtel gebracht_ wordet) .. 
O.D.C.-Junioren.
Zaterdag:

-3 uur: Concordia 9-0.D.C. 8
half 3: O.0.C. 9-O.S.C. 4 
half 4: O.D.C. t t-O:S.C. 5 
3 uur: Boskant 4-'-O.D.C. 12·
Zondag: 
12 uur: O.0.C. 5-Concordia 6

t uur: O.0.C. ?..:...Haarsteeg 4 
: K.S.V. ,,BOXTEL".

Tongelre !-Boxtel 1 
Boxtel 2-COncordia 3 
Boxtel 3-O.D.C. 4 

2-2
10-2
8-1

Toen de roodwitters Zondag twee minu
lin voor het einde. van . -de __ wedstrijd·Tongelre-Boxtel met de gelijkmaker de 
halve winst wisten te redden,· was de 
vreugde in het Boxtel-kamp natuurHjk 
groot. Zó groot, dat de_ meeste aanhan
gers, op" het moment van dit laatste 
succes, hun oordeel over de wedstrijd 
en wat dies meer zij, aanzienlijk_ matig
den en de prestaties van hun favorieten 
tenslotte met een voldoende -kwalificeer
den. Bij het aanbreken van. de rust, .had 
deze kwalificatie nog besfàan uit een 
dikke onvoldoende, waarmee 'n even 
verdiende afstraffing was gegeven van 
alle gemis aan zelfvertrouw·e!l .en. door
tastendheid als met' de 2-0 achterstand, 

die men in de eerste drie kwartier te 
noteren had gekregen. De Eindhovena
ren hadden hun absolute veldmeerder
heid nameHjk niet onbenut gelaten en 
twee· maal gescoord. 
De eerste keer deden ze dat met veel 
geluk, want een lukraak in de hoogte 
geschoten bal zeilde toen precies in de 
doelmond, waar de wind een fractie van 
een seconde (juist lang genoeg!) speelde 
met de berekeningen van keeper v. d. 
Heyden: t-0. De tweede keer was het 
echter vakwerk, afgeleverd door de 
schotvaardige rechtsbinnen: 2-0. 
Na de rust scheen Boxtel uit een ander 
vaatje te gaari tappen, want aanval op 
aanval werd gelanceerd. Ook de schoten 
bleven niet uit, zodat de gastheren hun 
voorsprong waarlijk bedreigd zagen wor
den. Rechtsbinnen v. d. Plas had bepaald 
pech toen de bal bij een magnifiek 
schot van zijn voet via de binnenkant 
van de paal in de armen van de doelman 
belandde. Maar gelukkig had zijn vleu
gelbuurman even later meer sycces bij 
de afwerking van een over links geleide 
aanval. 2-t. De spanning steeg ten top, 
toen de roodwitters ook voor de gelijk
maker gingen strijden. De. Tongelre
defensie wist echter stand te .houden en 
het spel zelfs een ogenblik te verplaat
sen. De roodwitters lieten zich op hun 
beurt echter niet van hun, stuk brengen 
en hielden - ondanks een minder sterk 
bezet middenterrein - het zwaartepunt 
in de aanval. 
Daar kwam het succes twee minuten 
voor het einde: Bij een corner zorgde 
n.l. Boxtel's rechtsbuiten. met een kop
bal voor de verdiende gelijkmaker 2-2. 
Onder grote spanning kwam met deze 
stand, die de krachtsverhouding van 
beide ploegen goed weergaf, het einde. 
Bij het tweede elftal kwam (onder veel 
minder S.(!anning) het einde met een 
10-2 monsterzege der reserves op het 
bezoekende Concordia 3. Kranig werk! 
Boxtel 3 behaalde, zoals verwacht mocht 
worden, een ruime overwinning op 
O.D.C. 4.
Programma voor Zondag 28 Oct. a.s.:
Boxtel t-St. Michiels Geste1 2.30 uur 
Wilhelmina 4-Boxtel 2. 
Essche Boys-Boxtel 3. 

anderde de bal op het laatste nippertje 
echter van richting en de DVG-doelman 
moest toezien, hoe het leer in het doel 
verdween. 1-0. DVG zat echter niet 
stil en was in deze eerste helft voortdu
rend éle meerdere. Dit- zou zeker tot 
uitdrukking zijn gekomen als de 
Liempdse midvoor niet tot viermaal toe 
de paal en lat in de baan van zijn scho
ten getroffen had. Verder was ook de 
doelman der gastheren in goede vorm. 
Na de rust speelde DVG weer hetzelfde 
als voor de rust. Steeds weer kwam het 
opdagen met frisse open aanvallen. Na 
twintig minuten had men eindelijk suc
ces toen van Alphen met een strak 
schot de doelman passeerde 1-1. Even 
later was het C. v. d. Boer, die zijn club 
de leiding gaf. 1-2 Tegen het einde 
kreeg deze speler een kaatsende bal 
tegen zijn arm in het beruchte gebied, 
_waarbij de toegestane penalty werd in
geschoten 2-2. Zo kwam het einde van 
deze wedstrijd,w:aarin Gemert meer 
kreeg dan het verdiende. 
Het tweede elftal behaalde zijn eerste 
overwinning. In een zeer goed gespeelde 
wedstrijd, waarin vooral de voorhoede 
zeer actief was, sloeg men V.O.W. 2 
met 3-0. 
De junioren openden de competitie met 
een 4-2 nederlaag in Uden tegen 
Udi A. 
A.s. Zondag: Mulo-DVG.
HOCKEY-NIEUWS. 
Heren: M.E.P. 1-Push 1 t-2

M.E.P. 2-M.O.P. 2 0-2
Dames: M.E.P.-Liberty 5-1 
De uitslagen van de wedstrijden van 
Zondag 21 October zijn over het geheel 
genomen niet zo bijzonder gunstig ge
weest. Mep 1 kon het trotse record van 
Push niet breken, ofschoon de overwin
ning van Push maar uiterst klein is ge
weest. Technisch was Push beslist de 
meerdere van Mep, maar in enthousias
me had de thuisclub beslist een over
wicht, zodat een gelijk- spel de verhou
ding beter zou· hebben weergegevert. 
Bij Mop 2 hadden de Bosschenaren een 
beroep gedaan op enkele· oudere, gerou
tineerde spelers, welke technisch abso
luut sterker speelden dan de aanvallers 
van Mep 2, zodat deze laatsten er niet 
in konden slagen het doel van Mop ook 

GEMERT- D.V.G. 2- 2 maar met één treffer te doorboren. 
Voor de derde maal speelde DVG gelijk, De dames van Mep hadden een gunsti
nu tegen Gemert 3. Ofschoon het dus ger dag en slaagden erin haar wedstrijd 
geen overwinning is g_eworden, heeft tegen Liberty uit Dongen te winnen. 
-DVG zich in deze wedstrijd toch van Slechts eenmaal wisten de dames van 
de beste �ant laten zien. Het samenspel Dongen de Mep-keepster te passeren, 
was beter en er werd ook terdege ge- terwijl de Boxtelse dames tot vijfmaal 
schoten, iets wat we in voorgaande wed- '· 'toe · eeri treffer plaatsten in het Don
strijden niet zagen. Het was een volle- . gense doel. 
dig herboren DVG. A.s. Zópdag speelt Mep t uit tegen 
Reeds na enige minuten kwam Gemért Breda 2, welke club ook promoveerde 
zeer goedkoop aan: een .. do_i;lpunt. Uit naar de promotie-klasse. Het zal een 
een ver schot schoof ·de- bal o'\rer de 1 �pannen4e strijd. worden en Mep zal be
grond in de richting van het DVG-doel. slist haar· uiterste best moeten doen om 
Normaal gesproken zou de bal nàast deze wedstriîd te winnen. 
zijn gegaan. Door de straffe wind ver- .Mep 2 speelt thûis om half 3 tegen 

. . . . . 
,,Hier l'US� <>n�_e onvergetelij��- moeder'_' ...... - . ,- . -�.--· - . . . ..... . ··--
Kerkhoven trekken de levenden we1mg 
aan. De gedachte aan de dood is voor 
de mens die te sterk aan deze aarde 
vastzit en teveel van dit leven verwacht, 
hinderlijk en storend. De dood denkt 
men liever weg en wanneer dat niet 
lukt, tracht ·men zijn Slem te smoren in 
het drukke. gedoe van alle dag. Wij 
leven in de tijd van de gestroomlijnde 
begrafenis;mto, '. die gevoegelijk kan 
doorgaan voor het symbool_ van alles 
wat de mensen doen om zelfs aan de 
dood een • vlotte en moderne lijn te 
geven. In bepaalde steden bestaat zelfs 

• het verbod om op sommige uren van
de dag met een lijkwagen door de. stra
ten te trekken: dit zou het riante stads
beeld te zeer versomberen en de 
levenslustige onbezorgdheid van een 
zeker soort lieden te gemakkelijk een 
duw geven. Kerkhoven worden hoe lan
ger hoe meer naar de uiterste rand der 
gemeenten verdrongen. Wat daarvan de 
redenen mogen zijn doet weinig ter 
zake, een f.eit is, dat ze hoe langer hoe
meer de aandacht gaan verliezen en de 
mensen van de stad, die op dit gebied 
heus niet verwend zijn, steeds minder 
herinneren aan het enig noodzakelijke. 
Het kan ·zijn, dat de aanblik van wat 
iemand eens kernachtig noemde "die 
dumps _van menseHjke afleggertjes" veel 
stedelingen ·een onbehaaglijke rilling be
zorgen, maar in onze dorpen, waar ze
nog trouw rondom de kerk liggen, doen 
ze veel • goed als een voortdurend·,,memento mori". Het blijft nu eenmaal 
waar dat de dood de mensen leert hoe 
ze moeten leven. Om kort te gaan, de 
dood heeft niet de klandizie en de kerk
hoven zijn daar getuigen van. Ze wor
den weinig bezocht en de dierbare over
ledenen kunnen volop genieten van de 
hun toegewenste eeuwige rust. 
Er zijn uitzonderingen op de algemene
regel. Noemen we slechts het Campo 
Santo van Genua, waar het vooral in de 
zomertijd erg druk is. Nu heeft dit kerk
hof weinig van een "dodenakker" (wat 
een prachtwoord!). De rijkdom en de 
uitbundigheid der beeldhouwwerken 
overstemmen wel zodanig de kille naakt
heid en de doffe dreun van de dood, 
dat zelfs mensen met vlinderlichte op-, 
vattingen er. nog op hun gemak zijn. 
Gewapend· met gids· of. cata)o.og slente
ren zij langs de monumenten, die strà
lend van Italiaans licht, de gedachte aan 
de ,duisternissen .des doods. wel eens zeer 
n1oeÜijk·1naken.: ;Maar . nogmaals: het
Campo Santo -i� een. �ltz.ondering en het
is vooral cl,�:; j'F1'Sil��ui:lit die er een 
geliefd toeri�tènobtect van heeft ge
maakt. In 99 van de 100 gevallen is het 
kerkhof taboe en blijft het der doden 
·onbetwist terrein. 
,Allerzielen verbre_ekt er eens . per jaar
de ha.ast ongerepte stilte. Dan stapp_en 
de meeste chris�enen,,, over hun gevöe
ligheid heeri óm -op· ·het . graf van ·een 
geliefde dóde een'i,Qnze Vader te plen
gen en een. bos. �loeme'n te planten. Ze 
gaan even ·;;btiQrt'éri" bij de "defuncti", 
de "oud-gedienden" van· dit werelds 

strijdperk. Het is de tijd waarin men in 
de kranten wel eens de volgende onsma
kelijkheid ontmoet: ,,Eert Uw doden! 
Koopt bij ons uw bloemen! Neemt iets 
goeds!" Nu willen wij .geen kwaad zeg
gen van de bloemen, die wij uit piëteit 
en dank en als blijk van herinnering op 
de zerken onzer doden neerleggen. De 
levende heeft· er nu· eenmaal behoefte 
aan om de doden op deze wijze te eren . . 
Maar ...... , ook hier· zijn de bloemen 
voor heel wat mensen de enige tolk van 
wat zij voelen voor de overledenen, aan 
wie zij "eeuwige nagedachtenis" gezwo
ren hebben. En dan willen we verder 
niet uitweiden over de grafkruisen-wed
strijd, die al heel wat familieruzies op 
zijn geweten heeft en over de concur
rentiezucht, die zoveel onzer kerkho
ven met wanstaltigheden heeft gemeu
bileerd. Neen niet lezer, dat wij als 
wijlen Meneer Nurks alleen de zwarte 
kantjes zien: we willen met het boven
staande alleen maar benadrukken, dat er 
in onze doden-cultus misschien te veel 
aan de levenden en te weinig aan de 
doden wordt gedacht. Want als we eer
lijk willen zijn zullen we moeten toege- , 
ven, dat wij hun veel. nuttigs en nood
zakelijks onthouden: wij bedoelen gebed 
en boete! Met onze doden te èren zijn 
zij weinig gebaat. Voor zover ze niet 
reeds genieten van de eeuwige zaligheid, 
snakken zij naar onze daadwerkelijke 
hulp om uit het zuiveringsvuur verlost 
te worden. 
Het tragische van het vagevuur is, dat 
het bestaat, en dat noch God, noch de 
Heiligen, noch de doden zelf dat vage
vuur kunnen verkorten of verzachten. 
Dat kan alleen de levende christen door 
zijn gebed en offer. En in het· licht van 
deze geloofswaarheid gezien is het lot 
der overledenen vaak wel beklagens
.waardig, daar het grotendeels afhangt 
van de liefde der levenden, die helaas zo 
dikwijls in gebreke blijft. 
Ik liep laatst eens over een kerkhof. Ik 
doe dat zeer dikwijls. Het is een uitge
lezen plek om te bidden. Men wordt er 
niet gauw gestoord. Noch door leven
den, noch door doden. Deze laatsten zijn 
in dat opzicht wel de gemakkelijkste, 
alhoewel ze .. � ... 
Laat ik een klein verhaal vertellen, dat 
niet echt gebeurd is. ••
Tijdens een van mijn kerkhofwandelin
gen bleef ik eens voor een graf staan, 
dat er keurig verzorgd uitzag. Een· ste- . 
nen kruis onder een bevallige treurwilg • 

. deelde mi_j mede, dat daar een "onver
getelijke moeder" begraven lag, die op 
• de vrij jeugdige leeftijd van 45 jaren het
tijdelijke met het eeuwige had verwis
seld. He.t graf was nauweli'jks vijf iaar 
geleden gedolven. Onwillekeurig pre-

" velde ik de naam van de dode, daaraan 
toevoegend een "requiescat in pace", ze 
ruste in vrede. Wie _schetst mijn verwon
dering toen ik plotseling van diep uit 
de aarde iemand hoorde zeggen: ,,Dank 

• U". Ik schrok, om eerlijk te zijn, toen
de stem in dezer voeg voortging: ,,Ik 
ben de moeder, die vijf jaar geleden hier 

Geef =::stop -
,,Niet het vele :is goed, 
doch het goede is veel." 

Het bestuur van liet Provinciaal Anjer
fonds Noord-Brabant deelde ons mede, 
dat de anjeractie in 1951 ongeveer 
f 28.000,- heeft opgebracht. Na af
dracht van 30 % aan het Prins Bern
hard-fonds zou daarvan nog pl.m. 
f 19.000,- overgebleven zijn voor cul
turele subsidies. Aangezien er echter 
reeds 160 goed gedocumenteerde sub
sidieverzoeken voor dit jaar zijn ont
vangen, moest men kiezen tussen 3 mo
gelijkheden: het versnipperen van het 
bedrag, het teleurstellen van een groot 
aantal verzoekers of het opzetten van 
een grote extra-actie om de geldmidde
len te versterken door extra inkomsten. 
Het bestuur heeft de laatste weg geko
zen en besloten tot het organiseren van 
een �ote loterij. _ 
Dit besluit nu, gaat o.i. te ver. Door het 
grote gedrang op het terrein van liefda: 
digheid en ondersteuning is het voor de 
meeste mensen reeds noodzaak gewor
den te gaan schiften, zodat het idee om 
een collecte (zij het dan in de vorm van 
een loterij) te prolongeren, ons werke-
lijk ongepast voorkomt. • .. Het Anjerfonds kan er trouwens nooit 
dankbaar genoeg voor zijn, dat mildda
dig Brabant naast de noodzakelijke hulp
verlening aan zuiver liefdadige instel
lingen ook nog oog heeft willen hebben 
voor de culturele behoeften in onze 
provincie, getuige de onlangs gehouden 
collecte.
Dat enkele verenigingen of instellingen 
geen (of niet de volle) subsidieuitkering 
kunnen ontvangen, mag voor het ·Be
stuur van het Anjerfonds dan ook geen 
reden zijn om nog eens een beroep te 
doen op de toch al overvraagde bevoJ: 
king van ons Brabant. 
Bovendien willen we er naar aanleiding 
van deze actie nog eens in het algemeen 
op wijzen, dat er TE vaak en TE gauw 
"gevraagd" • wordt. Er is plotse)ing een 
idee en in een soort bliksemactie moet 
het geld bijeengebracht worden. Een ge
leidelijke ontwikkeling door spaarzaam
heid en zelfwerkzaamheid beschouwt 
men als verouderd. • Jammer, want de 
overmatige zorg, die de laatste jaren be
steed wordt aan minder noodzakelijke 
dingen, neemt de eerzucht. bii onze
tegenwoordige generatie voor een groot 
deel weg. En dat is een niet te onder
schatten verlies! 
Men neme ons een "geef-s_top" ten aan
zien van bepaalde inzamelingsacties dan 
�o�niet kwalijk
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Keep Fit uit Oss en zal hieraan ook wel 
een zware partij hebben. 
Tot slot spelen de dames in Tilburg • 
tegen het derde elftal van die vereni� 
ging en zullen mogeHjk ·wederom een 
overwinning voor Mep_ weten te behalen. 

begraven werd. Kent U mijn !Jlan· en 
mijn kinderen? Ze hebben erg veel ge-

. schreid toen ik stierf. Hier hebben ze 
gestaan, wanhopig bijna. Ze misten moe
der erg". Op mijn antwoord, dat ik haar 
en haar man en ook haar kinderen nooit 
gekend had, ging ze voort: ,,Maar nu 
schijnen ze me vergeten te zijn. Ik zie -
ze nooit meer op mijn graf bidden en 
praten doen ze ook al weipig over. mij" .. 
Op mijn bemerking, dat het graf toch 
wel netjes onderhouden was, antwoord
de ze met voelbare mistroostigheid: ,,Dat 
doet het begrafenisfo.nds". • 
Klokgelui maakte een einde aan ons ge
sprek, dat geen gesprek was geweest 
maar een overweging naar aanleiding 
van een kruis met het opschrift: ,,Hier 
rust onze . onvergetelijke moeder". -
Het is zeer goed moge)ijk, dat mijn over
weging kant noch wal raakte, het blijft 
echter een feit, dat niemand zo gauw 
vergeten wordt als een dode, ,,Uit hèt 
oog, uit het hart", gaat voor· hen zo 
dikwijls in vervulling. 
Het leven moet voort en naar Christus' 
woord moeten wij in heel wat omstan
digheden de doden laten begraven, 
maar niets ontslaat ons van de plicht 
te geloven in de gemeenschap der Hei
ligen, die het ons mogelijk maakt_ voor 
de overledenen te doen, wat zij zelf niet 
kunnen en wat God zelfs niet kan . 
Hoevele ouders hebben zich op dit punt 
in hun kinderen vergist! Hoevele kinde
ren werden van ouderswege in hun ver� 
wachtingen bedrogen! 
Papier is geduldig en bidprentjes wel het 
meest. Je laat er de overledene zelf aan 
het woord en geeft de nabestaanden· de 
mooiste woorden in de mond. Een 'oud 
gezegde wil trouwens dat men over de 
doden niets dan goeds zegt en op de 
prentjes wordt daar de hand aan gehou
den. Maar, .vat blijft er vaak over van 
de mooie woorden? Van de mooie be
loften? En van de plichten? Zijn - de 
ouders zich bewust, dat hun kinderen 
hen in het hiernamaals misschien harder· 
nodig hebben dan op het ondermaanse? 
Beseffen de kinderen, dat het lijden hun
ner overleden ouders groter kan zijn 
dan hun ziekte op deze wereld? 
Het is wel tekenend, dat bijna ,, alle ' 
Allerzielenpreken beginnen met het 
woord van Job op de vuilnishoop:• ,,Heb 
medelijden met mij, gij tenminste, ·mijn 
-vrienden!" . , 
El_k graf heeft zijn eigen ·geschiedenis: 
Voor elk kruis dat er geplant werd, 
heeft een huisgezin getreurd en is een· 
lijkstoet door de straten getrokken. Elk. 
graf is eens "vers" geweest en iedere 
smart daaromheen ook. Wat bleef er 
van over? Een foto in de huislcamer; dé 
dage)jjkse sleur van het leven, en nu 
en dan ....:. misschien - een weesge
groetje of een bos bloemen. ··, _ � ,· 
Maar het is weer Allerzielen! We gaan 
weer naar onze doden! Wllt .zJ;Jllen ze 
ons te zeggen hebben? Laten 'we aan
dachtig luisteren en dan verdèr v"n elke 
dag een liefdevol Allerilelen maken, 
door iets voor onze doden te doèn ! Wij 
tenminste, hun ouders, hun kinderen, 
hun vrienden! 
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Voor Je balie. 
AFBET ALINCSSLACHTOFFER. 

De laatste keer dat wij Jan van Lied 
zagen, stond hij in Concordia somber 
bij de tapkast in de pauze van de to
neeluitvoering. ,,Hij heeft liefdesverdriet, 
want 't is uit met Diny", zeiden de jon
gens. Jan gaf geen antwoord. Hij zat 
diep in de zorg, maar dat wist toen nog 
niemand behalve hij zelf. 
Vandaag zagen we· hem terug in het 
verdachtenbankje. Hij was nog mager
der geworden en nog somberder. Met 
schaamte keek hij naar de grond. Het 
was niet meer de oude Jan, die opge
wekt met zijn broodmand door het dorp 
fietste en voor elk meisje een kwink
slag had. 
"Verduistering" zei de officier, en Jan 
slikte moeilijk iets weg, alsof hij pijn 
in de keel had. Ook voor de verslagge
ver is het niet plezierig een stukje te 
schrijven over iemand, die elke dag met 
brood aan de deur kwam en dan de 
hond even aanhaalde en het kind onder 
de kin streek. Wij hebben het meer op 
kijvende buurvrouwen voorzien. Maar 
het is nu eenmaal niet allemaal lollig in 
<Ie wereld en zeker niet bij de politie
rechter. 
Het reclasseringsrapport vertelde een 
heleboel gunstige dingen over verdach
te Van Lied, maar hij heeft nu eenmaal 
een fiets verduisterd en dat zal zijn 
leven lang genoteerd blijven; zoals men 
op het dorp nooit zal vergeten dat Jan 
in de bak heeft gezeten. 
Dat is allemaal gekomen door die ver
kering met Diny. Andere jongens gaven 
hun meisje kralensnoeren van glas of 
blikken broches of andere snorrepijpe
rijen. Jan, die van huis uit weesjongen 

is, zag daar niets in. Hij had in zijn 
jonge jaren al veel te veel zorgen gehad 
om zijn geld uit te geven aan waarde
loze prullen. Iets degelijks zou hij geven. 
En zo kwam hij op een avond bij Diny 
met een splinternieuwe damesfiets, ge
kocht op afbetaling. Het was een mooie 
lichtgrijze fiets en Diny was er mee in 
de wolken. Jan praatte verder nergens 
over, betaalde de termijnen op tijd en 
was meer gesjochten dan ooit tevoren. 
Toen raakte die verkering uit en Jan· 
kreeg de fiets terug. Die stond sinds die 
tijd in het schuurtje van de kostjuf
frouw. Wat moet een vrijgezellenjongen 
met zo'n grijze damesfiets doen? Eerst 
poetste Jan het karretje nog elke week 
op. Toen hij een nieuw pak nodig had, 
verkocht hij de fiets. 
Daar was de verduistering gepleegd. De 
fietsenmaker deed aangifte en Menger, 
de rijkspolitie, kwam Jan halen. Ze 
hebben hem naar de stad gebracht en er 
kwam een nieuwe bakker. In het kost
huis bleef alleen een koffertje met bak
kerskielen en andere spullen achter. 
Daar was het nieuwe pak niet bij. Dat 
was in beslag genomen. 
De verdachte Van Lied bekende het 
ten laste gelegde. Verduistering, 't is 
niet fraai. Dat zeiden de rechter en de 
officier ook. De officier van justitie 

bromde heel onvriendelijke dingen over 
het afbetalingssysteem; de mensen heb
ben meestal niet in de gaten dat de ver
koper eigenaar van de spullen blijft tot 
de laatste cent is betaald. Een ding dat 
voor driekwart betaald is, is nog voor 
vier kwarten eigendom van de winkel. 

komen zijn, als dit ellendige systeem 
niet bestond dat de mensen in last en 
ellende brengt omdat zij maanden en 
maanden in de schuld bliiven. 
Over drie weken komt Jan vrij en dan 
houdt hij nog twee maanden voorwaar-
delijk tegoed met toezicht van de reclas-
sering. Bij ons aan de deur komt een 
nieuwe bakker. Hij is lang niet zo aar-
dig als Jan van Lied. Hij is bang voor 
de hond en hij doet alsof hij het kind 
niet ziet. Maar hij heeft een blanco 
strafregister. En Jan van lied heeft ge-
zeten. 

" z .J 

Het gaat er mee als met de kleine let
tertjes in sommige verzekeringspolissen, � 
die ook niemand snapt. Jan van Lied zou 
nooit met de justitie in aanraking ge-

STAND DER DERDE KLASSERS. Klasse B.

Klasse A 
Schijndel 7 5 1 1 11 26-7 ODC 7 4 2 1" 10 22-8 
Taxandria 7 4 3 0 11 16-8 Reusel Sp. 7 5 0 2 10 32-14 
vsv 6 3 3 0 9 15-8 Dongen 7 5 0 2 10 17-11

Tongelre 7 3 2 2 8 17-13 OSS 7 5 0 2 10 12-9 
Boxtel 7 3 1 3 7 17-12 Baardwijk 7 4 1 2 9 15-10 
SCB 7 3 1 3 7 11-17 Bladella 7 4 0 3 8 18-16 
Deurne 7 3 0 4 6 17-20 Cudok 7 4 0 3 8 12-12 
S. M. Gestel 7 3 0 4 6 11-12 Heusden 7 3 1 3 7 11-11 
Blauw Geel 7 2 2 3 6 13-22 wsc 7 1 3 3 5 10-13 
wvvz 6 1 2 3 4 9-10 Conc. SVD 7 1 2 4 4 9-17 
Budel Schoot 6 1 1 4 3 7-17 OJC 7 1 0 6 2 6-'-19 
Geldrop 6 1 0 5 2 5-19 Korvel 7 0 1 6 1 5-26 

Denksport 
HORIZONTAAL: 1. Soort dans; 5. L usthof. 9. Plaats in Gelderland; 10. 
Hoender; 12. Tijdrekening; 13. Aangename bezigheid; 17. Schoeisel; 19. 
Oude wijnmaat; 21. Plaatsje in Overijse!; 22. Speelgoed; 24. Reptiel; 25. 
Rivier in België; 26. Keur; 29. Tropische sierplant; 31. Hert; 32. Vod; 34. 
Opstootje; 35. Volk 38. Tevreden; 41. Vlaktemaat; 43. Lidwoord; 44.
Europeaan; 46. Rustig; 47. Vrouwelijk zoogdier. 
VERTICAAL: 1. Bron; 2. Waterpeil; 3. Vr. munt (Bulgaars); 4. Rivier�
monding; 6. Deel van een schip; 7. Bijwoord van plaats; 8. Vochtig; 10. 
Deel van een jas; 11. Kleinood; 14. L engtemaat 15. Spil; 16. Speelgoed; 
18. Sporeplant; 19. Herfstbloem; 20. Oogje in een schoen; 22. Russ. vorst;
23. Eetgerei; 27. Gesteente; 28. Hertacht1g dier 29. Indo-Germaan; 30. Niet 
mager; 33. Marterachtig roofdier; 35. Windrichting; 36. Voegwoord; 37. 
Deel van een boom; 38. Onaangenaam verblijf; 39. Aanwijzing; 40. Aar� 
den vaas; 42. Rondhout; 45. Kippenproduct. 

Oplossing vorige puzzle 
HORIZONTAAL: 1. kam; 4. bel; 6. big; 9. arena; 11. opera; 13. potlood; 
15. k.o. 17. reeds; 18. Mr.; 19. lam; 21. Eva; 23. oma; 24. ode; 26. ets.
28. ree; 29. rug; 30. rad; 32. rag; 34. Eem; 36. ges; 38. are, 39. fa, 40.
teelt; 43. n.m.; 45. patroon; 47. roede; 49. gloor; 51. til; 52. Noë, 53. gas.
VERTICAAL: 1. kalk, 2. ar, 3. mep, 4. bate, 5. lood, 6. bed, 7 .. Ir. 8. gaar, 
10. norm, 12, pose, 14. leed, 16. olm, 18. mat, 20. aarde, 22. veger, 23. oor,
24. oer, 25. erg, 27. som, 31. aga, 33. ader, 35. een, 37. stad 38. atol; 39.
fort, 41. eten, 42. loge, 44. Mars, 45. pel, 46. nog, 48. o.i., 50. o.a. 

-----------------------=---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-------,,.-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-----------------------••••••••••••••••••••••••••• • • Te koop: een toom zware 

biggen bij Jos. v. d. Sande, 
Onrooi 18a. 1 ENO�� Eet nu Varkensvlees 

Coteletten f 1.80 p. 500 gr. 
: Zondag 28 October hopen : 
: wij onze 25-jarige Echtver-: 
: eniging in huiselijke kring: 
: te herdenken. : 
: Gelegenheid tot feliciteren : 
: van 1-2 uur. :• •
: J. Thijs-v. d. Brandt:
: Stationstraat 38, Boxtel. :• • ••••••••••••••••••••••••••• 

V oor de vele blijken van
belangstelling en mede

leven bij mijn Zilveren Pries
terfeest ondervonden, betuig 
ik U mede namens mijn As
Jwnptie-familie, mijn harte
lijke dank. 

Pater Theodoor Beijer A.A. 
Boxtel, October 1951 
Procure Stapelen. 

Gevraagd: een wandelwagen
tje of til-op, in prima staat. 
Brieven onder no. 54, Molen
straat 19. 
H.H. Varkenshouders, sluit bij 
Uw huisslachtingen een ver
zekering (f 0,80) af. Opgave 
of inlichtingen: M. H. v. Eeu
wijk, Nieuwstraat 190c. 
Een toom beste biggen te 

koop. P. Schoenmakers, 
Munsel 5a. 
Te koop: Eiken ledikant met 
spiraal, wastafel met marme
ren blad en idem nachtkastje, 
een ladekast met 6 laden, 
wringer en 15 koperen trap
roeden. Bevragen Molenstr. 19 
Goed onderhouden meubelen. 
Meubelhuis "De Beurs", 
Markt 22. 

Te koop: weinig gebruikte 
,,Tiger"-kachel, grote capaci
teit, geschikt voor fabriekje, 
kantoor of werkplaats. Prins 
Hendrikstraat 10. Wij verhuren stoelen en tafels 

voor feesten en partijen. Meu
Biedt zich aan: net Meisje 

belhuis "De Beurs", Markt 22 
voor halve dagen. Adres be- Te. koop: een blauw betegelvragen: Molenstraat 19. de fomuiskachel en twee 

Slachthanen en jonge kippen 
bij W. v. Esch, Roond 10a. 

Te koop: een mooie, solide 

en zo goed als nieuwe haard
kachel, merk "Junker & Ruh" 
prijs f 125,-. Stationstr. 33. 

Woningruil. Heb woning te 

Best. Wil ruilen met ruime ar
beiderswoning in Boxtel. Brie
ven onder nr. 30, bureau van 
dit blad. 

Te koop: z.g.a.n. donkergrij
ze overjas, maat 50, en een 
-zeer goed damesrijwiel. Be
vragen: Molenstraat 19. 

herenfietsen. Clarissenstr. 10. 
Pakhuis te huur gevraagd, 
voor opslag en stalling van 
wagen. Brieven onder nr. 33, 
Molenstraat 19. 
Te koop: een z.g.a.n. kamer
kachel en een paardewagen, 
bandenmaat 16x600. Molen
stra.at 6. 

Te koop : nieuwe fornuis
kach el. Toelen, Bakker, Ge
monde. 
Verloren: een houten riem
schijf, doorsnee pl.m. 90 cm, 
t.b.t.t.b. biî Adr. v. d. Meij
den,. Kapelweg 8, Boxtel. 
Biggen te koop bij J. Peijnen-

Gevraagd: onderstel voor borg, Mijlstraat 9. 
handwagen. Aanbieding Mo
lenstraat 19. 

Te koop: luxe salamander met 
veel nikkel, slechts twee win
ters gebrand, en prima haard
kachel met nieuwe pot. voor 
alle kolen en hout geschikt. 
Baroniestraat 59. 

Gevraagd voor 2 dagen per 
week, een zelfstandige werk
ster. Mevr. v. d. Vorst, Vic. 
v. Alphenlaan 8.

Te koop: een partij groen
kraagbieten bij de Wed. v. d. 
Sande, Onrooi 9. 
Prima consumptieaardappelen 
(klei) voor winteropslag: Be
verlanders 13 ½ et., Beentjes 
11½ et. per kg. M. H. v. 
Eeuwijk, Nieuwstraat 190c. 

Bieden zich aan: 2 R.K. Meis
jes, liefst voor Boxtel of 
Vught. Dorpstraat B 64c 
Gemonde. 

Een Hollandse Dame uit 
Amerika, met vier kinderen, 
waarvan twee schoolgaande, 
zoekt 

PENSION 
in Boxtel of omgeving. Voor
lopig voor 6 maanden. 
Nadere inlichtingen bij Hotel 
Van de Ven te Boxtel, waar 
ook brieven met prijso�ave 
kunnen ingezonden worden. 
Gevraagd voor: HERMALEN 
een agent. Brieven aan : 

WOUDA'a ZADEN 
ORANJEWOUD sinds 1879. 
Ook zijn nog enige omliggen• 
de plaatsen vrij. 

\..J 

BOEKHANDEL Het nieuwe boek van 

TIELEN 
:... Graham Greene 
w 

Q. 

ST ATIONSTRAAT 2 8 
V, 

"Het einde.,_ 
w 

Onze etalages geven nu :c 

van het spel"reeds een v oorproefje z 
van hetgeen wij voor de c( 

>a.s. geschenkentijd zullen is verschenen en In 
brangen aan zeer w 

Q 
Boekhandel T I E L E H 

nuttige z verkrijgbaar. 
w 

en gewilde .,_ 

P,ij, lf6,901 w 

artikelen. :J::

\J 

Dinsdag 30 October,

z Prijsverlaging cn

om 8 uur, in de Ark opvoering van 

� van alle :E 

�Schoe nen
D.1 "Il 
0 

Gevecht met de Zoon 
"door het Beroepstoneelgezelschap PUCK 

Toegang: Voor leden op vertoon der lidmaat• 
scbapskaart. Voor niet,leden f 3,- (belastin1 inbegr.) 

Toegang boven 18 jaar. 

a::: J. A. Gemen -1 
SCHOEN- EN SPORTHANOEL 

Stationstraat 1 4 

Plaats bespreken: Zondag 28 October 12-1 uur 
aan de zaal. 

• BOXTEL, Tel. 296 

Alsdan worden mede de voorlopig uitgereikte 
l idmaatschapskaarten tegen de definitieve lid• 

maatschapskaarten omgewisseld. 

Adverteren doet verkopen 

"Er is zoveel te zien in de wereld. 
Televisie zal U in steeds nauwer 
contact brengen met de interes
santste gebeurtenissen op ieder 
gebied, nu deze grote vinding 
ook in Nederland tot ontwikkeling 
komt. Een openbaring, die ook 
voor U is weggelegd. Geniet 
méér. Koop een televisie-apparaat 

• een prachtig apparaat in
moderne salonkast

• diameter beeldbuis 31 cm.

• direct-zicht systeem
• eenvoudige bediening

VAN BOXTEL WEET ER ALLES VAN 

vraagt inlichtingen 

Allerzielen -

Blo em e n  
voor uw overleden 

Dierbaren 
Bij bestelling worden de
kloemen door ons zonder 
bijkomende kosten naar 
de begraafplaatsen ge, 
bracht. 

BLOEMISTERIJ 

Gebr. v.d. Sande 
Kapelweg 4, Boxtel 

f 98.75 

Amsterdam, 
Kalverstraat 45-47 

Eindhoven, 
Rechtestraat 50 

Gelderse gekookte W orat f 1,30 p. 500 gram 
Varken■zult 75 et p. 500 gram 

Rundvlees 
Riblappen • •  1,80 p. 500 gram 
Poulet . . . 1,20 p. 500 gram 

J ■ F ■ POOS v.h. J. v. Lievenoogen .
Fellenoord 2, Boxtel 

Tricotagefabriek "De Zwaluw" N.V. 
van Hornstraat 34 Boxtel 

vraagt enige flinke 

Confectie111N aaisters 
Aanmelden persoonlijk aan. de fabriek. 

Hier ziet U het weer : 

de gulden 1s

v rblijdend veel 

. waard bij Witteveen ! 

Swagger met 
bontgarnering 
van Ocelot, 
Persianer 
of Ind. lam, 

◄ Swagger
met capuchon, 
fantasie-tinten, 

f. 89.75



• ALLERZIELEN.

GEDENK UWE DIERBAREN l 

Sier de graven met BLOEMEN 
van Bloemenmagazijn "De Anjer"

BREUKELSESTRAAT 110 

e POTCHRYSANTEN in alle prijzen. e 

Duizenden nieuwe klanten namen een 
maand de proef met Albert Heijn als 
hun kruidenier. Voor de huisvrouw 
die rekent wijzen dé cijfers het uit: 
"Albert Heijn maakt U 
het leven goedkoper". 
Ook U zult versteld staan 
van de vele voordelen, die 
Albert Heijn U biedt. 
Voordelen in kwaliteit 
en prijs, die direct en 
sprekend in Uw 
huishoudgeld tot 
uiting komen. 

HEER LIJK GEK RUID E 
250 GRAM 

S P ECU LAAS van 49 voor 39 
AMANDEL SPECULAAS ..... 250 gram 65 

Natuur Azijn 
25 Grote fles . 

Margarine 
47 Per pak . . 

Havermout 
31 500 gram . 

Griesmeel 
15 250 gram 

Maizena 
18 Per pak 

Witte Bloem 
25 500 gram . 

���ij!�� �ak_
me�I 40

Vermicelli 
19 250 gram 

Macaroni 
22 250 gram . 

Capucijners 
49 500 gram . 

Spliterwten 
34 500 gram 39-

Rookworst 
46 Echte Gelderse 100 gr. 

Doperwten 
78 Groot blik vanaf 

Spinazie 
73 Groot blik 

Sperciebonen
82 Groot blik . 

Croquette 
20 Biscuits 1 00 gr. 

Choc. Letters 
48 Per stuk 75-

Taai-Taai 
25 Groot model 6 stuks 

Tot en met Zaterdag 3 November, bij aankoop van 

500 gram Prima Droogkokende SIAM RIJST à 53 et. 

EEN G RO TE FLE S  

2 5 BESSENSAP van 39 voor 

De cijfers wyzen het uit . . .

Sensationeel lage prijzen! 

In De Magneet 
Prima slopen . . . . 
2-persoons lakens . . . . 
2-persoons molton dekens

1,98 
6,70 
4,50 

. 34,95 
3,98 
2,98 
1,39 

2-persoons wollen dekens .
Verpleegstersschorten . . 
Interlock herenhemden, halve mouw. 
Grote partij dames en heren interlock 

GROTE PARTIJ RAGFIJNE 
LINKSE KOUSEN van 3,49 nu 2,85 

Werksporthemden, alle maten, nu, 4,98 
Mooie overhemden) van 7,98 nu 5,50 
Prima overalls, vanaf . . . . . 11,85 

G r o te s or ter in g Dames- en Herenvesten, 
Pullovers en Truien, ne rge ns zo g oedkoop 

Bonnen van "De V esta" en "De Voorzorg" 
hebben hij ons de volle waarde. 

Firm.a OPHEIJ 
BREUKELSESTRAA T 95 - BOXTEL 

Door een BRIL van VAN LA N G E N ziet U beter! 
Stationstraat 62 - Leverancier van alle Ziekenfondsen. 

Wij eta•eren voor U 
de nieuwste glasbrlllen 

Vakkundige bediening 
Voordelige prijzen 

De brillen worden op eigen atelier klaargemaakt. 

Met Uw pijnlijke voeten C. ES Hu IS 

fu
A

;
R

Grinsven-v. Summeren BE ED I G D MAKELAAR
MARKT 15 EN TAXATEUR 

Medisch Gedipl. Voetverzorgster LEEMHOFL AAN 6 BOXTEL 
ALLE VERZEKERINGEN ----- -

Im. bontkraag. 
Kleuren groen 
en grijs, Peau de 
Pêche gevoerd. 
Jongensmaten
vanaf leeftijd
5 jaar 

19.so

Idem in Herenmaten 

31.75

En voor 

de 
ZONDAG: 

Pracht jongens Ulster 
en loden jasjes 
in grote verscheidenheid.
52,50, 48,-, 43,50, 39,50 

Heren Demi 
pracht sortering; raglan model.
95,-, 79,- 59,-, 39,75 

Herenwinterjassen 
ulsters en paletot
105,-, 89,-, 79,-, 69,-

KIJK EERST .... 
EN KOOP DAN!!! 

IN OEN OOIEVAAR 

DE BESTE 

VIEDINfisVIJENDll 

-·-
BROOD MET ICAAS

van 

a.c.vas

STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

Voor Kaas en �s 

-·

Een mooie Bril 
le kl as afwerking 
Toch zeer voordelig 

Fa. A.v. Vlerken 
Kruisstraat 10 

E r ken d leverancier aan 
alle Zi eke nfo ndse n 

Loopt niet langer 
met 

PIJNLIJKE 
VOETEN. 

EERST NAAR 

PEDICURE 

WIES GEMEN 
Stationstraat 1 4 

BOXTEL, Tel. 296 

HUISHOUDMACHINES 

NAUMANN 
PHOENIX 
NECCHI 

LADA 
INDUSTRIEMACHINES 

ADLER en

DüRKOPP 
Vraagt inlichtingen 

Van KESSEL's 
NAAIMACHINEHANDEL 

MO LENSTRAAT 16 

Ontvangen 
een prachtige serie 

�BIG
{ 'l)� BEN 

TABAKSPIJPEN 

Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 • Tel. 450 

In Lede rwaren 
vindt U bij ons mooie

CADEAUTJES! 

HEIJMANS 
Breukelsestraat 63 

3ût oU-SCl,.il, tussen een au:set oee= 
Aopen ... en oedu,par, is eKOmH qau,t.

':Dit is inderdaad iets wat terdege vak•.kennis vergt en gezien ons persone�l hierin een
SPECIAL E  C URSUS 
heeft gevolgd en nog steeds met allenieuwe vindingen op de hoogte wordtgehouden, mogen wij met een zekeretrots zeggen, dat l) bij ons inderdaad
EEN·CORSET 
koopt, d.w.z. een corset, dat U nietalleen past, doch volkomen voldoetaan alle eisen, welke U daaraan ookmaar kunt stellen. 

De beste kwaliteiten als: 

TWILFIT - PRINCESS - • MAXIS
waarborgen kwaliteit en vakkundig perso•neel waarborgen een prima pasvorm.

F.J. WITTEVEEN, BOXTEL 
AFD.: CORSETTEN
Aparte paskamer aanwezig.

<;.een 1to.ffUffel, maac . . .

DE ECHTE OUDERWETSE 
OVERHEERLIJK GEKRUIDE 

SPECULAAS 
koopt St. Nicolaas dit jaar bij 

"DE VOORUITGANG" - LIEMPDE 
NERGENS BETER NERGENS GOEDKOPER 

48 cent per 2 50 gram, 
f 2, 7 5 per blik van 3 pond. 

Dit zijn vijf 
van de 

150 
Spar-voordelen! 

BAKMEEl 
borgtnerk 

met Spar-waar 
48 et

per pak •. d • 1 in. Sparzegels 

en 10010 voor ee 

r---c:... __ 
SLAOLIEprachtige kwaliteit en afwerkingper hele fles f 2 08 en 20 Sparzegels • per halve fles f 1 1 8en 10 Sparzegels •

• Een voordelig anoepje
ZWARTE BALLEN
per 100 gram 

18 • en nog 100, • • • • et
S 

,o voordeel tn parzegels 

Nicolaas-schuim 
per 100, gram 25 et 
en 10 °/o voordeel in 

Sparzegels 

DE SPAR 
ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 

1 
vAN'BOi-rELI 
AfD ELECîROMEDISO-IE APPARATEN 

CLARISSENSTRAAT 
TELEFOON 

3 
• BOXTEL 479 

- -- -
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Bij het feest van Allerheiligen 
Op 1 November gaan we in Kerkelijk 
verband onze grootse voorbeelden voor 
het leven vereren: alle heiligen. 
Alle heiligen, waaronder de velen, wier 
namen zelfs niet uit geschiedenis of 
overlevering konden voorgehouden 
worden. 
Niettemin geloven wij in hen, die on
der de alomvattende titel van Allerhei
ligen begrepen zijn. 
Wij geloven in hen, die eens mens wa
ren als wij, en leefden, leden en werk
ten, levend in, doch afgekeerd van de 
wereld en gericht op God. 
Wat waren zij als mens groot en wat 
zijn wij werelds klein. 
Wij missen maar al te veel bij doen en 
laten het juiste beginsel. Wat wij ver
dienen is slechts stoffelijk realiseerbaar, 
het is bij voorbaat bestemd tot behoef
tenbevrediging, en wat nagelaten wordt 
is meestal uit berekening van eigen 
voordeel. De zwarigheden in het leven 
beheersen teveel onze geest. 
Teveel leven wij met de wereld en zoe
ken we ons zelf. 
Wij zijn fout, en zien in de samenleving 
waartoe het complex van fouten leidt. 
Wel is er het bewustzijn dat het anders 
zou kunnen en moeten zijn, doch wie 
van de wereld is, is te weinig gelovig. 
Gelukkig houdt de H. Kerk niet op te 
wijzen op de tekortkomingen van de 
aan haar zorgen behorende schepsels. 
De Kerk wil de mensen beschermen 
tegen de wereldse drang en houdt daar
bij steeds voor waarvan in alle streven 
moet worden uitgegaan: . levende de 
hemel te verdienen. 

BRAB ANTS CENTRUM 
volgende week 
1 dag later 1111 

In verband met de feestdag 
Allerheiligen op Donderdag 1 
November, zal ons blad volgen
de week één dag later, dus 
's Zaterdags, verschijnen. 

Verliezen 
Er is een tijd geweest, waarin men van 
,,de vooruitgang" sprak als van een na
tuurlijke zaak. Tegenwoordig zijn er 
velen, die betwijfelen, dat het leven 
zich in voortgaande lijn zou bewegen. 
Zij menen integendeel een omgekeerde 
richting te bespeuren; er vallen volgens 
hen tekenen aan te wijzen, dat men 
beter het woord "achteruitgang" bezi
gen kan. Het hangt er maar van af, van 
welke kant men de dingen bekijkt en 
vaak ook is de stemming waarin men 
verkeert, van invloed op dit oordeel. 
Misschien is het tenslotte zo, dat voor
uitgang en achteruitgang twee aspecten 
van hetzelfde proces vormen, en dat uit 
winst verlies en uit verlies winst wordt. 
Dit zou hen kunnen troosten, die alle 
aandacht op de pessimistische kant 
vestigen. In zoverre hebben zij gelijk, 
dat de mens een geboren verliezer is, 
en dat, wie niet aan dit denkbeeld kan 
wennen, geen leven heeft. Heel de na
tuur is op verlies naast behoud ingericht: 
dit vertellen ons overduidelijk de val
lende bladeren en de uitgebloeide tak
ken. Dit vertelt ons het elke dag flau
wer en korter wordende zonnelicht. Dit 
vertellen ons de vermolmende planken, 
de verwerende stenen en de afbrokke
lende kalk onzer woningen. 
Alles wat wij beginnen, draagt het ein
de in zich; alles wat wij bouwen, is tot 
·vernietiging gedoemd; alles wat gebo
ren wordt, zal eenmaal sterven. In de
prille jeugd verheugen wij ons op onze
verjaardag, maar hoe spoedig breekt de
tijd aan, waarin wij met schrik bemerken,
hoe de vreugde over het optellen der
jaren in verdriet over het aftellen ver
anderd is. Ieder jaar, iedere dag is er
een minder. Tegenover de tijd zijn wij
de verliezende partij. Als wij amper
meerderjarig zijn - ja, vaak nog vóór
die tijd, begint de afbraak al in ons
lichaam.
Wij verliezen onze grootouders; wij ver
liezen onze vader en moeder; wij verlie
zen tenslotte onze eigen tijdgenoten.
Het verlies van ons eigen leven besluit
dit proces.
En hoe gaat het met onze gevoelens?
Wanhopig strijden wij tegen het ver
schalen van de wijn onzer eerste liefde;
tegen het tanen van ons aanvankelijk
zo gloeiend enthousiasme; tegen de 
twijfelingen, waarmee ontn�chtering en·
ontgoocheling onze eens zo stellige
overtuiging hebben verzwakt. Is er één
levensgebied, waarop dit verliezen zich
niet openbaart?
Maar als nu verliezen een levensbegin
sel is, waarom zou dan ook in het
maatschappelijke leven dit beginsel zich
niet doen gelden? Het is best mogelijk,
dat onze beschaving zich in achterwaart
se richting inplaats van in voorwaartse
beweegt. En dat het met het mensdom,
dat zich wel wetenschappelijk en tech
nisch formidabel ontwikkelt, maar hier
bij de eisen van het eigenlijke mens
zijn wel eens uit het oog verliest, berg
afwaarts inplaats van bergopwaarts gaat.
Wij moeten deze mogelijkheid aanvaar
den zonder somberheid. Even gelijkmoe
dig als wij het verlies onzer jaren en
het vallen der bladeren betreuren.
Tussen de vallènde bladeren versteekt
zich veelbelovend alvast de knop van het
nieuwe voorjaarsgroen. Alle dingen heb
ben twee kanten; en wat ons verlies toe
schijnt, blijkt soms achteraf winst te
zi_jn geweest.

H. G. Cannegieter.
(Nadruk verboden).

Wel voelt de mens zijn uiteindelijke be
stemming, doch richt zich metterdaad te 
weinig op het hiernamaals. 
Daarom wijst de Kerk op de uitverkore
nen, de heiligen, die tijdens hun leven 
bewust streefden naar de bedoeling van 
God: de hemel te verdienen. 
Zij dienden God in de mensen. De we
reld hebben zij gedragen op de vleuge
len hunner geestelijke liefde. 
Alles wat tot nu toe nog goeg is in de 
gemeenschap der mensen is goor hen 
bewaard gebleven. Zij waren de spil 
waarom de wereld kon blijven draaien. 
Er is geen terrein denkbaar waarop geen 
heilig geworden mensen werkzaam 
waren. Zowel in wetenschap als in ge
wone lichamelijke arbeid, in de beoefe
ning der naastenliefde - zelfs met in
zet van eigen leven - en allerlei an
dere deugdenbeoefening. 
Het is bekend uit de geschiedenis van 
de H. Kerk. 
De wereld van hun tijd hield hen niet 
zelden voor dwazen, doch achteraf 
kwam het inzicht hoe het een heilige 
dwaasheid was geweest, waarvan de 
samenleving tot op heden nog heil heeft. 
Vrienden v.:n God zijn het geworden. 
Zij vormen de zegepralende Kerk, tot 
wie wij ons kunnen wenden om voor
sp°raak. De strijdende Kerk, waartoe wij 
behoren, roept hunne voorspraak in om 
onze zaligheid te helpen verkrijgen en 
het behoud van de Kerk van Christus. 
Laten wij op Allerheiligen feest onze 
levenswijze toetsen aan het voorbeeld 
van hen, die tot nu toe de wereld tot 
redding waren. 

5aloo.ps •••••

* October 1944 ...... Zeven jaar gele
den werd uit het oorlogsgeweld de vrij
heid geboren. De vrijheid: we hebben 
er de "oorlogsdagboeken" nog eens op 
nageslagen. Ze verhalen ons over leed 
en vreugde, angst en opluchting, Mof
fen en Geallieerden, puin en wederop
bouw, desillusies en nieuwe voornemens. 
Gekomen aan de enthousiaste slotzin 
,,Nederland zal herrijzen", beseffen we, 
dat we ons in die kommervolle of vreug
devolle dagen een les i;.,eschreven had
den, die waard is herlezen en herlezen 
te worden. � October 1951...... In 
Boxtel is getuigenis afgelegd van een 
bezielde vernieuwingsdrang, want in de 
Rechterstraat werd een van de oudste 
gedeelten van onze plaats aan de slo
pèrshamer prijs gegeven. Het is nu 
wachten op nieuwe plannen en de ver
wezenlijking daarvan. * Het staat in 
de sterren! Twee weken geleden schre
ven we, dat van het aantal sterren op de 
baret van de St. Lucas-student het aan
tal schooljaren af te lezen was. Dat is 
niet zo. Met de sterren wordt het aan
tal lidmaatschapsjaren van de Studenten
vereniging "St. Lucas" aangegeven. Zo
doende kan het mettertijd tóch voorko
men, dat een gans sterrenbeeld de baret 
van een schilder-student siert. * De 
Boxtelse jeugd heeft intussen de eerste 
schoolverkeerslessen te pakken. De 
politie zorgde voor een aanschouwelijk 
onderricht in de regels, die leiden tot 
een veilig verkeer, zodat we aan mo
gen nemen, dat de roekeloosheid van de 
jeugd wat getemperd is. Om de voorlo
pigheid hiervan tegen te gaan zal men 
natuurlijk tot in den treure door moeten 
blijven gaan met dergelijke lessen. Met 
het "een en een is twee", zal ook het 
,,rechts houden en richting aangeven" 
telkenjare vastgelegd moeten worden op 
het geheugennetvlies der kinderen. * 
De Kajotters hebben verleden week Za
terdag trachten te voorzien in de bij
zondere noden van St. Nicolaas. De 
actie tot inzameling van oud speelgoed 
vond bij vele inwoners van Boxtel weer
klank. Degenen, die niet gerekend had
den op de komst van de K.A.J-ers, kun
nen het oude speelgoed nog altijd be
zorgen bij een van de bestuursleden of 
in De Kajuit, 's avonds na 8 uur. *
Boxtel's Toneel trekt zich de pruiken 
al wat vroeger over de oren dan vorige 
week in ons blad vermeld werd. Over 
een maand zullen de uitvoeringen al 
hun beslag gekregen hebben. ,,Leeringhe 
ende Vermaeck" zal over enkele weken 
al weer trachten haar naam eer aan te 
doen. En Brabants Toneel zal in De
cember de planken betreden. « Ten
slotte nog wat front-nieuws, verstrekt 
door de candidaten van de radio-wed
strijd in populariteit "Baas boven Baas". 
Van Tutte: Zelfs Opa van Tutte is uit 
zijn wekelijkse slaap opgestaan! 
Kobus Kuch: De militaire veteranen 
bereiden zich voor op een gulden-slag 
om de soldaten van vandaag van onge
makken en gevaren te bevrijden. 
Gewone man: Kleine Pietje van Arie 
en het Studiehoofd gave)l het voorbeeld; 
ze stemden op mij! 
:2 X 1 = 1 : Zij die veel van elkaar 
houden, wagen een kans. 
Orkest zonder naam: Een gulden uit 
sympathie voor de soldaat-zonder-naam 
op de lijst-zonder-naam! 
Merle: Baas boven Baas heet de verkie
zing, maar vergeet de Bazin niet. 

Gironummer 520.000 ! 

Mi�sie= Thuisfront 
Op de bruiloft van v. d. Brekel-Ver
hoeven werd f 7,50 opgehaald voor de 
Boxtelse Missienaaikring. 

Door Jantje v. Meurs werd voor de 
Missienaaikring "Miad" opgehaald op 
de bruiloft van Doevendans-Kennis 
f 4,93. 

�n broers verdienen maar ik gaan nog op school. Moeder 
zegt je heb benen om te lopen en armen om te dragen 
zodoende gaan ik om de boodschappen. Bij De Gruyter 
moet ie wezen zeg ik je krijg de bons en van de bons krijg ik 
een Jij ne zakcent. 
1 k heb er een kenijn van je ken 't gerust navragen en 
me foto is erbij . . .  "

Is dit misschien een tip voor andere moeders? 
� Zo is het boodschappen doen en '1,et zakgeld 
7 geven ineens van de baant ��- ____ 

En waar Piet niet over schrijft: 
U krijgt bij elke vier gulden De Gruyter-artikelen, 
het Snoepje van de Week voor slechts 10 cent! 

j U. hoeft er niets voor te plakken. 

* U hoeft er niet naar te raden.

1( U hoeft er niet op te wachten:

De Gruyter's cassabons zijn AL TIJD geldig, 
ALTIJD inwisselbaar en U krijgt AL TIJD 
een gulden terug voor tien gulden aan bons. 

1IIOD 

f 2.50 terug 1 
Bij aankoop van een nieuwe 

Philips Rijwiellamp krijgt men 
f 2.50 terug voor een oude 

lamp van welk merk ook ! 

Philips Lampen vanaf f 15.50 
bij 

Pieter v.d. Brandt 
Baroniestraat 48 

Luxe Autoverhuur 
M. v.d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269

Melk (evenals kolen) à contant! 
De melkverbruikers worden nogmaals dringend ver• 
zocht zich te houden aan de afspraak betreffende de 
betaling der geleverde melk. 

Dus betaling à contant, uiterlijk wekelijks 1 
De Ver. Melkhandelaren en Slijters van Boxtel. 

GEDENK OP ALLERZIELENDAG 
uwe Dierbaren in uwe gebeden en 

MET BLOEMEN 
op hun graf, de stille vertolkers Uwer liefde, 

1-li.nA.e pooccaad wille en andeu 
po.tcfr.ctJ,Santen aan B.illijA.e pc�en. 

Bloemisterij v. Zogchel, Boxtel

Gekochte bloemen worden gratis op de graven geplaatst, 
ook in de randgemeenten. 

A vonture11 van BIM en BAM 

· - -
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Mevrouw Nijlpaard' heeft aan Bim en 
Bam gevraagd even een rekening te 
brengen bij Mijnheer Vos, de directeur 
van het circus, van wie zij nog geld 
moet hebben. Bij het zien van de reke
ning, roept Mijnheer Vos uit: ,,Veertig 
gulden? Zo rijk ben ik niet! Maar 
wacht, ik heb wel vier dubbeltjes. Die 

,,,,._ 

zal ik in mijn hoge hoed stoppen en om
toveren in veertig gulden. Hokus, po
kus...... steek je hand er maar in en 
haal het geld er maar uit ...... " Bim 
steekt zijn hand in de hoed, maar schrikt 
ontzettend, want die sluwe Mijnheer 
Vos heeft de vier dubbeltjes omgetoverd 
in een venijnig hondje, dat vals blaffend 

Il 

--

,___ 
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uit de hoed springt en achter Bim en 
Bam aan rent. Deze moeten heel erg 
hard lopen om aan de verschrikkelijke 
hond te ontkomen...... Mijnheer Vos 
lacht zich een kriek, maar Mevrouw 
Nijlpaard heeft geen veertig gulden 1 

1 

I,__ ___ 



,,NEEM EN LEES" 
"Ik kan er wel tegen", zeg je. Ja, waar 
kun je eigenlijk niet tegen? Je meent, 
dat je alles moogt lezen, niet waar? 
Je moet nergens voor stil staan. Zo 
dacht tenminste Gust over deze kwestie. 
Maar het liep dikwijls mis met Gust. 
Zijn moeder schreide hete tranen over 
hem. Dat wist hij wel, maar het leven 
trok hem machtig. En ia, wat doe ie 
dan? Niet te lang nadenken, maar voort, 
in wilde vaart... Op zekere dag echter 
stiet hij op een beduimeld boekje ..... . 
In eens hield hij halt. 
Hoe dat zo kwam? Wel, hii dacht, dat 
hij een mieters romannetje gevonden 
had. Hij bladerde het'haastig door. Ver
draaid, hij had zich vergist. Geen pit
tige liefdesaffaire; geen revolver-avon
turen. Maar een heel aparte geschiede
nis; tamelijk ernstig, leek hem zo. Hij 
wilde het boekje wegsmijten. ..... Plot
seling begreep hii, dat hij ergens voor 
terugschrok! Was hij nu laf aan 't wor
den? ,,Neem en Lees!" zei een stem 
in zijn binnenste. 
Het was de geschiedenis van een rech
ter en een misdadiger. 
Nee, geen gewone geschiedenis. Het ge
beurt niet elke dag, zelfs niet in een 
boek op deze manier. De rechter vraagt 
aan de beklaagde: ,,Zijt gij koning?" 
En uit het beklaagdenbankje klinkt dan 
het forse antwoord: ,,Ja, Ik ben Koning. 
Koning van de Waarheid. Al wie uit 
de waarheid is, hoort Mijn stem!" . . . . .  . 
De rechter fronste het voorhoofd. Wat 
is dat voor taal? Een moment weifelt 
l1ij. Buiten de rechtszaal raast een opge
wonden menigte: ,,Als ge deze vrijlaat, 
zullen we jou zelf aanklagen bij de kei
zer van Rome. Van Rome!" De rechter 

. loopt n_aar buiten. Wat is waarheid, 
mompelt hij. Wat koop je daarvoor? 
Ik moet oppassen, dat ze mij geen hak 
zetten. De gevangene wordt veroordeeld. 
"Lafaard!" roept Gust uit! Wat een 
miserabel onrecht. Wat een eervergeten 
bende. Wat staat de aangeklaagde daar 
oneindig ver boven. Opgewonden leest 
Gust door. Het boekje gaat heel nuch-

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

24ste Zondag na Pinksteren, 
Christus-Koningfeest, 
28 October 1951. 

De HH. Missen zijn om half 7,· kwart 
voor 8. 9 uur en om half 11 Plechtige 
Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 gel. mndst. voor 
Lambertus Smits-v. Kempen; kwar.t v. 
8 gel. irgt. voor Hendrikus v. Schijndel; 
z.a. gel. H. Mis voor Cornelia Johanna
v. Oliemeulen-Bovendeert v.w. de Dam
club; om 9 uur gel. H. Mis voor George
v. d. Krabben; om half 11 Plechtige
Hoogmis v.w. het Feest van Christus
Koning voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn v. d. Parochie.
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e
schaal voor de bizondere noden van het
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid v. d. gelovigen wordt aanbe
volen.
Algemene H. Communie voor de jon
gens en meisjes boven de 17 jaar.
Na de Hoogmis Maria-garde.
Hedenavond om 7 uur plechtig Sluitings
lof met Te Deum.
Wij sporen al onze jongens en meisjes
nog eens extra aan om toch dit plechtig
Sluitingslof mee te maken. Onder het 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.
Woensdag - Vigilie van Allerheiligen
geboden vasten- en onthoudingsdag.
Alle gelovigen boven de 7 jaar zijn ver
plicht zich op die dag van vlees te
onthouden; de gelovigen boven de 21
jaar en 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.
�elegenheid tot biechten van half 3 tot
4 uur en van 6 tot half 8. 
Deze week geen godsdienstcursus voor 
18-iarigen.
Donderdag 1 November, Feestdag van
Allerheiligen.
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 gel. jrgt. voor Jo
hanna v. der Meyden-v. d. Langen berg; 
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Josephus 
Martinus v. d. Laar v.w. de kinderen
z.a. gel. H. Mis voor Hendrica va� 
Laarhoven; 9 uur gel. H. Mis voor Hen
rica. v. d. • Aker en Matthieu van der 
Weyden; half 11 Hoogmis gez. rondst. 
voor Johanna v. Erp. 
Na de middag om 3 uur plechtig Lof 
met Allerzielenpreek, waarna gelegen
heid om te biechten tot half 5. 
Vrijdag 2 November. Allerzielendag 
tevens Eerste Vrijdag. 
De eerste drie HH. 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. De eerste H. Mis om half 7 gel. 
H. Mis voor Petronella v. d. Donk-v.
d. Coevering. De eerste H. Mis om half
8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart
v.w. de Bond v. 't H. Hart.
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 gelovige zielen is te ver
dienen vanaf Donderdag 1 November,
Allerheiligen, 's middags om 12 uur tot

. Vrijdag 2 November, Allerzielendag, 
tot 's nachts 12 uur. Voorwaarden zijn: 
Biecht, H. Communie en kerkbezoek met 
t�Jkens 6 Onze Vaders en 6 Weesge
groeten en 6 maal Eer aan de Vader 
enz." tot intentie van Z. H. de Paus. 

ter verder. Maar heel anders dan je zou 
verwachten. De veroordeelde stond op 
uit zijn graf. De do�e koning werd weer 
levend. Vreemd, denkt Gust, heel 
vreemd. Dus Hij leeft nog ..... . 
Laten we nu de dingen eens bij hun 
naam noemen. Wie de rechter is, heb 
je al lang begrepen. De Aangeklaagde 
ken je. En ook het boekje, waarin deze 
geschiedenis staat opgeschreven. Maar 
Gust? Vraag je mii, wie Gust is? Dan 
vraag ik jou, wie ben jij? 
Gust heeft het Geloof gevonden. Trouw 
heeft hij de Koning gediend. 
Met eerbied wordt zijn naam voluit ge
noemd: Sint Augustinus. Maar jij? Wil 
ik je één ding zeggen: Ik vrees voor jou. 
Ik neem aan, dat ie ook gelooft in de 
Koning. Maar ben ie ook wáár?? 
Er is een groot gevaar in deze tijd, ook 
voor jou. Ik ben bang, als ik jou zie. 
Weet ie waarvoor? Dat ge zult worden 
maar een opgeverfde. Ben je echt of 
een vriend van Christus, niet een ware, 
ben je surrogaat? 't Zou eeuwig jam
mer zijn, dat jij met je gezond en sterk 
lichaam, 1)1et ie durf, ie hersens.. .  dat 
jij een levenloze etalage-pop wordt, 
waarvoor de jongemensen zich staan te 
vergapen. Zo'n ding zonder ruggegraat. 
Ik vrees, dat je een vriend van Christus 
wordt; een vriend, die niet trouw is, niet 
mannelijk, niet oprecht, maar: een kud
devriend. Zo ene, die meedrijft met de 
massa naar de communiebank. Ene, die 
meebidt met de massa, die braaf is met 
de massa, die meesakkert, kleurloos 
meedrijvend met de sleur. Zo ene, die 
geen fut heeft in zijn lijf, ·geen weet in 
zijn hersens. Die Christen is, omdat het 
nu eenmaal hier mode is. 
Ik vrees maar één ding: dat je een 
saaie Christen wordt, zonder vuur in je 
botten. Een dooie Tinus. Een schaap 
van een hopeloos kuddevolk zonder 
hevige liefde. Ben jij zo? Neem en lees 
dan de oproep van de Koning: ,,Ik ben 
vooraan gegaan in de strijd. Ik heb u 
een voorbeeld gegeven. Wie bang is 
voor de gevolgen, is Mijner onwaardig!" 

Op het feest van Allerheiligen gaat ook 
in alle HH. Missen de 2de schaal voor 
de bizondere noden van het Episcopaat. 
Zaterdag, 1e Zaterdag van de maand, 
tevens Priester-Zaterdag. Feestdag van 
St. Hubertus. Voor de H. Mis van half 
8 wordt het brood gewijd. 
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 de 
collecte voor de Missie vorige Zondag 
heeft opgebracht f 285 ,67. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. v. 
Andries Verhoeven; z.a. gel. H. Mis v. 
Hendrica v. d. Loo-v. Oorschot; half 8 
gel. irgt. voor fam. Hendricus Smits; 
half 9 gez. mndst. voor Hendrik Ver
berne; z.a. gel. H. Mis voor Cornelia 
Oliemeulen-Bovendeert. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
uit dankbaarheid voor ontvangen wel
daden; half 8 gel. H. Mis voor Johan
nes Leyten; z.a. gel. H. Mis voor Cor
nelia Johanna Oliemeulen-Bovendeert; 
half 9 gel. H. Mis voor Gerardus Prick 
te Maastricht overleden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedie. 
WOENSDAG: Vigilie van Allerheiligen, 
geboden Vasten- en Onthoudingsdag: 
kwart voor 7 gel. H. Mis voor Francisca 
v. Dooremalen-van Grinsven; z.a. gel.
H. Mis voor een bizondere intentie v.
d. familie Leyten; half 8 gel. H. Mis
voor Johannes v. d. Plas, Henrica Dirks
hsvr.; half 9 gel. H. Mis voor Rumoldus
v. d. Ven en Catharina Montens.
DONDERDAG: Feestdag van Allerhei
ligen. Verplichte feestdag, te vieren als 
Zondag. 
VRIJDAG: Allerzielendag, tevens Eerste 
Vrijdag van de maand. 
ZATERDAG: Eerste Zaterdag van de 
maand. Priester-Zaterdag. 
Feestdag van St. Hubertus. Voor de H. 
Mis van half 8 zal het brood worden ge
wijd. 
Om kwart voor 7 gel. jrgt. voor Hen
drica v. d. Heuvel; z.a. gel. jrgt. voor 
Harrie \X/eyers; H. Hart-altaar gel. H. 
Mis voor de overleden fam. Tiellemans
Bus; half 8 gel. H. Mis t.e,v. het On
bevlekt Ha'rt van Maria tot bekering 
v. d. zondaars; z.a. gel. H. Mis voor
Hendrik Verberne; H. Hart-altaar gel.
H. Mis voor Marinus v. d. Sande; half
9 gez. mndst. voor Johanna Maria van 
Boxtel; z.a. gel. jrgt. voor Christianus 
Schellekens; half 10 gez. Huwelijksmis. 
Het H. Sacrament van het huwelijk wen
sen te ontvangen: Johannes Gerardus 
v. Helvoirt geb. en won. in deze paro
chie en Maria Woutera Slenders geb.
en won. te Vught (St. Petrus), waarvan
heden de 1e afkondiging geschiedt.
Cornelis Timmermans geb. en won. in
deze parochie en Catharina Tinnen
broek geb. en won. in de par. v. h. H.
Hart, waarvan heden de 3de afkondi
ging geschiedt.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
24e Zondag na Pinksteren. 
Feest van Christus Koning. 
28 October 1951. 

Vandaag onder de HH. Missen van 7 en 
8 uur is het algemene H. Communie 
voor de deelnemers aan het Jeugd
T riduum. 
De eerste schaal "de stuiversschaal" gaat 
voor de Kerk; de tweede voor de Bij
zondere Noden. 
Vandaag is het GEEN Santa Teresa en 
GEEN H. Familie voor jongens. 
Vanavond om kwart voor 7 Rozenhoed
je vanwege de Octobermaand; en om 7 
uur plechtig Lof met Te Deum en ver
nieuwing der toewijding van de parochie 
en speciaal van de jeugd aan Christus
Koning. Na de Zegen met het Allerhei
ligste, lied: Aan U o Koning der eeuwen. 
Verder is het Maandag-, Dinsdag- en 

Woensdagavond om half 8 Lof met ro
zenhoedje vanwege de Octobermaand. 
WOENSDAG - vigiliedag voor Aller
heiligen: Geboden vasten- en onthou
dingsdag. Biecht wordt gehoord des mor
gens onder de HH. Missen en na de 
middag van 3-4 en van 6-8 uur. Ook 
in de Wijk-kapel wordt van 6--8 uur 
biecht gehoord. 
DONDERDAG - feestdag van Aller
heiligen,. verplicht te vieren als Zondag. 
De diensten zijn zoals op Zondag. 
De eerste schaal de "stuiversschaal" 
gaat voor de Kerk; de tweede voo, de 
Bijzondere Noden. 
Om drie uur vanmiddag Plechtig Lof 
met rozenhoedje, met in aansluiting 
hierop predicatie over de gelovige zielen. 
Miserere en de Profundis. Daarna ge
legenheid om te biechten tot vijf uur. 
VRIJDAG Allerzielendag, tevens 
eerste Vrijdag. 
Om 6 uur wordt de H. Communie uit
gereikt ten behoeve van hen, die elders 
naar hun werk moeten. Het eerste drie
tal HH. Missen begint om half 7; het 
tweede om kwart voor 8; en het derde 
om 9 uur. IN DE WIJK-KAPEL zal om 
7 uur een drietal HH. Missen gelezen 
worden. 
Telkens de te H. Mis voor de Gelovige 
Zielen; de tweede tot intentie van Z. H. 
de Paus; en de 3e H. Mis voor de hier
onder aangegeven intentie. 
Des middags is het om 3 uur kruisweg 
voor de school-kinderen. Des •avonds is 
het om half 8 plechtige Kruisweg. 
De aanwezigen worden verzocht het 
Stabat Mater (in het Nederlands) mee 
te zingen. 
Vanaf Donderdagmiddag 12 uur tot 
Vrijdagavond kan men de toties-quoties 
aflaat verdienen voor de zielen in het 
vagevuur. De voorwaarden zijn: Biecht, 
H. Communie, bezoek aan de kerk, ter
wijl men er bidt 6 Onze Vaders, 6 Wees
Gegroeten en 6 maal Eer aan de Vader,
tot intentie van Z. H. de Paus.
ZATERDAG - Priester-Zaterdag en
feest van de H. Hubertus. Voor de H.
Mis van 7 uur wordt het Hubertus-brood
gewijd. Des avonds om half 8 oefening
van de Kruisweg.
ZONDAG: In de Kerk:
6 uur l.d. voor overleden moeder; 7
uur l.d. voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn der parochianen; 8 uur l.d. tot
bijzondere intentie; kwart over 9 l.d. tot
bijzondere intentie; hlllf 11 HOOGMIS
pl. gez. d. uit Dankbaarheid (T).
IN DE WIJK-KAPEL DE "BURCHT":
kwart over 7 l.d. tot bijzondere intentie;
half 9 l.d. tot bijzondere intentie; kwart
voor 10 l.d. tot bijzondere intentie.
MAANDAG: 7 uur 1. mndst. voor Wou
trina v. d. Broek-v. Run; kwart voor 8
l.d. voor Wim v. d. Laak; zijaltaar l.d.
voor Gerdina Withoos-v. d. Steen; half
9 gez. d. voor over!. fam. Schaapsmeer
ders.
DINSDAG: 7 uur pl. gez. j. voor Wil
helmus Montens en Anna Maria Paii
mans; kwart voor 8 Ld. voor Cornelis
de Zeeu_w en Johanna v. Maaren z.e.;
half 9 l.j. voor Wilhelmus v. d. Langen
berg en Francisca Jordens z.e.; half 10
Gezongen Huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur l.d. voor Johannes
de Brouwer-v. Oirschot te Eindhoven
over!.; kwart voor 8 l.d. voor Jan Jo
hannes v. Eindhoven; half 9 l.d. voor
fam. Buckinx-de Rijk; half 8 in de
WIJK-KAPEL: l.d. voor Gerdina Wit
hoos-v. d. Steen.
DONDERDAG, ALLERHEILIGEN:
In de kerk:
6 uur l.d. voor overleden familie; 7
uur l.d. voor geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochianen; 8 uur Ld. voor
overleden moeder; kwart over 9 1.d. v.
overleden Vader en Dochter; half 11
HOOGMIS voor overledene.
IN DE WIJK-KAPEL DE "BURCHT":
kwart over 7 l.d. voor overledene; half
9 l.d. voor overledene; kwart voor 10
l.d. voor overledene.
VRIJDAG, ALLERZIELEN:
In de kerk:
half 7 drie HH. Missen, waarvan de
derde l.i. voor Johanna Maria Driessen
Willems; kwart voor 8 drie HH. Missen,
waarvan de derde pl. gez. dienst met
assistentie voor overleden leden van de
broederschap van het H. Hart; 9 uur
drie HH. Missen, waarvan de derde v.
overle_den ouders v. Eert-v. Eindhoven.
In de Wijk-Kapel de "Burcht":
7 uur drie HH .Missen, waarvan de
derde voor Gerdina Withoos-v. d.
Steen.
ZATERDAG: 7 uur l.i. voor Johannes
v. Hal; kwart voor 8 1.d. voor Piet

• Baaijens; zijaltaar l.d. voor Waltherus
van Tuijn; half 9 1.d. voor de Heer en
Mevr. v. Dijk-v. Oerle.
: � ..... ��--�,, 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.

24ste Zondag na Pinksteren, 
Feestdag Christus-Koning. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur H. Mis 
voor Joannes Wagenaars. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
v. Oorschot.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henrica
hsvr. van Marinus v. Oorschot; half 9
H. Mis voor de Boerinnenbond.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Antoon
v. Oorschot.
DONDERDAG, feestdag van Allerhei
ligen te vieren als Zondag: half 8 H.
Mis voor het welzijn der parochie; 10
uur voor overleden leden der broeder
schap H. Hart.
VRIJDAG, Allerzielen: De HH. Missen
zijn om 7 en 9 uur. Allen voor de Ge
lovige Zielen.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor over
leden weldoeners onzer Kerk.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 28 Oct.: Feest van onze 
Heer Jezus Christus Koning: om 7 uur 
H. Mis voor de familie van Doorema
len-van Oers (die 25 jaar geleden als
eerste hun huwelijk in onze parochie
kerk sloten) en voor hun overleden fa
milie; om half 9 H. Mis tot bijzondere
intentie; om 10 uur plechtige hoogmis
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
van de parochie.
De eerste schaal is voor de eigen kerk;

en de tweede voor de Bijzondere No
den. Na de hoogmis repetitie voor de 
zangeressen in de school). Om half 3 
plechtig Lof met toewijding aan het Al
lerheiligst Hart van Jezus. Na het Lof 
wordt gezongen "Aan U o Koning der 
eeuwen" (nr. 46). 
MAANDAG 29 Oct.: Feestdag van de

en Judas: om 
voor Johanna 

H. Apostelen Simon 
kwart voor 8 H. Mis 
Renders-v. d. Moosdijk. 
DINSDAG 30 Oct.: om kwart voor 8 
H. Mis voor Johanna Kruissen-v. Erp.
WOENSDAG 31 Oct.: Vigilie van Al
lerheiligen, geboden vasten- en onthou
dingsdag: om 7 uur het rondst. voor Wil
helmus van Roosmalen; om kwart voor
8 het mndst. voor Johannes Leijten.
DONDERDAG 1 Nov.: Feestdag van
Allerheiligen, geboden te vieren als
Zondag: om 7 uur H. Mis voor· het
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; om half 9 10e jrgt voor Anto
nius Schalx; om 10 uur de hoogmis, als 
gez. Mis voor Johannes Maas, vanwege 
het orgelfonds. De eerste schaal is voor 
de eigen kerk, en de tweede voor de 
Bijzondere Noden. Vanaf 12 uur tot 
morgenavond, bij elk kerkbezoek, volle 
aflaat voor de gelovige zielen te verdie
nen op de bekende voorwaarden. 
Des middags om half 3 Lof, waarna ge
dachtenis aan de gelovige zielen, met af
lezing van het zielboek 1 e gedeelte). 
VRIJDAG 2 Nov. Allerzielendag, tevens 
eerste Vrijdag van de maand: om half 7 
de eerste H. Mis voor de gelovige zie
len; de tweede tot intentie van Z. H. 
de Paus; en de derde voor Gerardus 
Leijten vanwege de kinderen; om kwart 
voor 8 de eerste H. Mis voor de gelo
vige zielen; de tweede tot intentie van 
Z. H. de Paus; en de derde de pl. gez. 
dienst voor de overleden weldoeners 
van onze kerk. Des avonds om 7 uur
de plechtige oefening van de Kruisweg 
(Stabat Mater, Nr. 97.), met aflezing 
van het zielboek (2e gedeelte). 
ZATERDAG 3 Nov.: Feestdag van de 
H. Hubertus: om 7 uur het jrgt. voor de
familie Schut. Vóór de H. Mis van
kwart voor 8 wordt het brood gewijd ter
ere van de H. Hubertus. De H. Mis is
voor Maria de Punder-Huige.

Gelegenheid om te biechten: 
Dagelijks vóór de H. Missen (behalve 
op Allerzielendag). Woensdagmiddag 
van 3 tot 4 uur; en van 6 tot 8 uur in 
beide biechtstoelen; en Donderdag na 
het Lof tot 4 uur. 
De kinderen van klas A komen Dins
dagmorgen om half 9 te biechten. 
Katechismuslessen deze week op school:
Klas A: Les 13, 14 en 15. 
Klas B: 5 laatste vragen van les 10; en 

les 11. 
Klas C: de vragen 101, 102, 103 en 105. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

24ste Zondag na Pinksteren, 
28 October 1951. 

ZONDAG ,feest van Christus-Koning: 
half 7 l.j. voor Antonius v. Kuringen; .8 
uur I.m. voor Eerw. Zuster Beda over
leden te Oirschot; 10 uur de plechtige 
Hoogmis tot welz. der par.; 3 uur plech
tig Lof, waaronder toewijding aan Chris
tus Koning, met de Litanie van het 
H. Hart; na het Lof te zingen: Heers
Christus heers!
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Arnolda
Albertus v. d. Berk; half 8 l.i. voor
Hendrica Antonius v. Kuringen; 8 uur
l.i. voor Marinus v. Oirschot.
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Antonius
v. d. Pas; half 8 1. j. voor Johanna Ma
rinus v. Oirschot; 8 uur l.j. voor Frans
v. Haaren.
WOENSDAG, vigilie van Allerheiligen,
geboden vasten- en onthoudingsdag: 7
uur z.j. voor Josephus Schellekens; half
8 l.i. voor Johanna Maria Frans van
Haaren; 8 uur l.j. voor Johannes van
Rooy.
Woensdagnamiddag biechthoren van
2 tot 4 en van half 5 tot 7 uur.
DONDERDAG, feestdag van Allerhei
ligen, 1.1eboden te vieren als Zondag:
half 7 I.m. tot welz. der par.; 8 uur l.i.
voor Hendricus v. Houtum; 10 uur z.j.
voor Johannes de Laat en Adriana hsvr.
Half 3 Lof, waarna Miserere, Zielboek,
Predikatie over de gelovige zielen, de
Profundis met de oratie voor alle gelo
vige zielen.
Donderdagnamiddag biechthoren van
half 2 tot half 3 en van half 4 tot 5' uur.
Vanaf Donderdagmiddag 12 uur tot
Vrijdagavond 12 uur te verdienen volle
aflaat bij wijze van Portiuncula-aflaat,
toepasselijk echter alleen op de gelo
vige zielen, onder de gewone voorwaar
den van biecht, communie, kerkbezoek,
waarbij gebed tot intentie van Z. H.
de Paus, zijnde, zoals is voorgeschreven:
6 maal "Onze Vader", 6 maal "Wees
Gegroet" en 6 maal "Ere aan de Va
der enz.".
VRIJDAG, igedachtenis der overleden
gelovigen, tevens 1e Vrijdag der maand.
Begin der drie eerste HH. Missen om
6 uur, der tweede om half 8, der derde
om 9 uur, van welke de 1e telkens ge
zongen, terwijl de 2e en 3e telkens
achtereenvolgens voor alle gelovige zie
len en tot intentie van Z. H.
Om 6 uur z.m. voor overleden leden der
proc. van Kevelaar; om half 8 z.m. v.
overleden weldoeners van Kerk en
Liefdegesticht; om 9 uur z.m. voor over
leden fam. v. Boeckel v. Rumpt.
Uitdeling der H. Communie op Vrijdag
om half 7, 8 uur en vóór de H. Mis
van 9 uur; 's avonds om 6 uur plechtige
Kruisweg-oefening.
ZATERDAG, feestdag van de H. Hu
bertus, patroon tegen de honds-dolheid;
daarom brood-wijding ter ere van die
heilige vóór de H. Mis van 7 uur; 7
uur z.j. voor Martinus v. Dijk; half 8
l.j. voor Johanna Hendricus v. Houtum;
8 uur l.i. voor Gerardus Krol en An
tonetta hsvr.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der
par.; 8 uur l.j. voor Johannes Vinger
hoets; 10 uur z.j. voor Maria Martinus
v. Dijk.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. voor Jan v. d. Hey
den v.w. de Kinderen; Dinsdag 7 uur 
I.m. voor Jan Sanders v.w. de Kinderen;

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 28 OCTOBER 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

DONDERDAG 1 NOVEMBER 
(Allerheiligen) 

Dokter Margry 
Clarissenstraat 20 Telofoon 212 

Woensdag 7 uur I.m. voor Willem v. 
d. Velden als overleden lid van de
Stille Omgang; Donderdag 7 uur I.m. 
voor Gerardus Spikmans; Vrijdag 7 uur
I.m. voor Hubertus v. Aarle v.w. het
Kaartgezelschap; Zaterdag 7 uur I.m. 
voor Adrianus v. Berkel; Zondag 7 uur 
I.m. voor Josephus v. d. Velden v.w.
de Boerenleenbank. 
De collecte op Missie-Zondag heeft op
gebracht f 125,50. 
GEDOOPT: Martinus M. zoon van 
Martinus v. de Pasch-Thomassen; Hen
drica C. dochter van Petrus Habraken
Huyskens; Gijsherta M. G. dochter van 
Petrus Bressers-Koppens; Martina J. M. 
dochter van Johannes Quinten-v. Aarle. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH.
24ste Zondag na Pinksteren. 

Vandaag is het feestdag van Christus
Koning. HH. Missen om 7 uur, half 9 
en 10 uur Pl. Hoogmis voor de Parochie. 
Onder de HH. Missen Algem. H. Com
munie voor alle Parochianen. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur 
Pl. Lof, waaronder korte preek, kleine 
processie en toewijding van heel de Pa
rochie aan Christus-Koning. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag om 
half 8 Lof met rozenhoedje en gebed 
tot de H. Joseph v.w. de Octobermaand. 
Woensdag, vigilie voor Allerheiligen, ge
boden vasten- en onthoudingsdag. Ge
legenheid om te biechten van 3 tot half 
acht. 
Donderdag, feestdag van Allerheiligen, 
HH. Diensten als op Zondag. Om 3 uur 
Pl. Lof met rozenhoedje, Miserere, De 
Profundis en preek over de gelovige 
zielen. Daarna gelegenheid om te biech
ten tot 5 uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag, Allerzielen. Om 
7 uur eerste drietal HH. Missen. Onder 
de HH. Missen zal de H. Communie 
worden uitgereikt. Om 9 uur tweede 
drietal HH. Missen, waarvan de eerste 
gezongen. 's Avonds om half 8 Plechtige 
Kruisweg. 
Zaterdag, Priester-Zaterdag, Feestdag 
van St. Hubertus, zal vóór de H. Mis 
van 7 uur het brood gewijd worden. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9. H. Mis 
voor Mej. Maria Emerentia Banens; 10 
uur Pl. Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H .Mis ter ere van 
0. L. Vr. v. Altijdd. Bijstand uit dank
baarheid; 8 uur H. Mis voor Gerardus
Josephus van Oers.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Gerar
dus van den Akker; 8 uur Gef. jrgt.
voor Adriana van Kempen-Sterks.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor An
tonia Wilhelmina van Rulo; 8 uur Gef.
jrgt. voor Antonia van Kempen.
DONDERDAG: 7 uur rondst. voor Ca
tharina Vorstenbosch-v. Kuringen; half
9 Gef. jrgt. voor Jan van Kempen; 10
uur Pl. Hoogmis voor de Parochie.
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor overle
den Ouders; 9 uur Gez. H. Mis voor
Wilhelmina Konings-v. d. Laar.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Ge
rardus van den Akker; 8 uur Gef. jrgt.
voor Petrus van Nunen en hsvr.
ELDERS: H. Mis voor Gerardus Jo-
sephus van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
ZONDAG 28 October: Hoogfeest van 
Christus Koning: om 3 uur Plechtig· 
Lof met Rozenhoedje en acte van toe
wijding aan Christus Koning. 
MAANDAG: Feestdag der Apostelen 
Simon en Judas. 
WOENSDAG: Vigiliedag van Allerhei
ligen, geboden vasten- en onthoudings
dag. 
DONDERDAG: Feestdag van Allerhei
ligen, geboden feestdag. De HH. Mis
sen zijn zoals op Zondag. Om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
Vanaf Donderdag 12 uur tot Vrijdag
avond kan men iedere keer dat men de 
kapel bezoekt een volle aflaat verdienen 
voor de zielen van het Vagevuur. 
Er wordt vereist dat men de H. Com
munie ontvangt op Allerheiligen, of op 
Allerzielen of gedurende het octaaf van 
Allerzielen. Bij ieder bezoek moet men 
bidden 6 maal: Onze Vader, Wees Ge
groet en Ere zij de Vader. 
VRIJDAG: Allerzielen. De eerste reeks 
_HH. Missen begint om 7 uur, de 2de 
reeks om half 9, om half 10 is de plech
tige gezongen Requiem-mis. 
's Avonds om kwart voor 8: Plechtige 
Kruisweg. 
ZATERDAG: Priester-Zaterdag, om 8
uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor over
leden familie van den Aker-van der Aa; 
om half 9 voor de overleden leden der 
familie Janssens-Otterbeek. 
MAANDAG: om 7 uur voor Lamberta 
Smits-van Kempen; om half 8 voor Vic
tor Swaanen. 
DINSDAG: om 7 uur maandstond voor 
Johannes Eduardus Schaffer; om half 8 
voor Doctor Theodorus Strengers. 
WOENSDAG: om 7 uur voor Vriends
Stelt; om half 8 voor Mevrouw Henket
Windstosser. 
DONDERDAG: om 7 uur voor Johan
nes Eduardus Schaffer; om half 9 voor 
George Windstosser. 
VRIJDAG: om 7 uur voor overleden 
ouders, en op Maria-altaar voor Marti
na Boers-van den Biggelaar; om half 9 
voor Mevrouw Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om 7 uur tot bijzondere 
intentie; om half 8 tot zekere intentie. 

, 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Handen af van de Zondag 
Een persbureau stuurde ons een arti
keltje dat begint met de woorden: ,,Ons 
Ministerie acht het •ogenblik gekomen 
om de Zondagsrust af te schaffen." 
Toen we dit lazen, moesten we even 
glimlachen, omdat we zo maar niet wil
den geloven, dat "ons ministerie" al zó
ver naar links gezwenkt is dat het zo 
maar zonder meer onze Zondagsrust 
zou gaan afschaffen. 
We hebben er ernstig naar gezocht in 
welk regeringsstuk of !llinisteriële nota 
of ander officieel stuk dit snode plan af
gekondigd stond, vooral omdat we wel 
eens wilden weten in hoever dit bericht 
juist was en welke redenen 011.s ministe· 
rie daarvoor dan zou opgeven of in welk 
verband het ministerie misschien ge
sproken had over een mogelijke afschaf
fing van de Zondagsrust. 
Er zijn n.l. redenen waarom inderdaad 
de Zondagsrust kan opgeheven worden. 
In het algemeen kan men zeggen: in ge
val van noodzaak! Die noodzaak kan 
bestaan in afzonderlijke ,gevallen, zoals 
in gevallen van brand of overstroming, 
waarin men uit eigenbelan!t_ en ook uit 
naastenliefde jegens anderen de handen 
uit de mouwen zal steken ook als het 
Zondag is, en lièfst zo stevig mogelijk. 
Die noodzaak kan ook bestaan in be" 
drijven waarin het werk'volgens zulk een 
methode moet gebeuren, dat het niet, 
dan met grote schade, kan onderbroken 
worden, m.a.w. niet stil kan gelegd wor• 
den. In deze gevallen moet ook 's Zon
dags het noodzakelijke werk doorgaan. 
Ook kan de noodzaak om de Zondags
rust op te heffen nog bestaan op langere 
duur, als er grote nood heerst of grote 
nood dreigt en men zou moeten zeg
gen: de enige kans om de nood af te 
wenden is, om voorlopig - zolang die 
nood heerst of dreigt - de Zonda11;s
rust op te heffen en door te werken. 
Zou het ministerie misschien over deze 
noodzaak tobben? Zo� misschien onze 
economie zo ontredderd zijn of de toe
komst zo donker dat het noodzakelijk 
wordt over de hele lijn ook op Zon
çlag te gaan werken? 
Dit is natuurlijk mogelijk. Maar dan zal 
dit probleem toch grondig van alle zijden 
moeten bestudeerd worden en er zal 
moeten bekeken worden of er werkelijk 
geen andere mogelijkheid overblijft zon· 
der dat men raakt aan onze Zondag. 
Dezer dagen ontmoetten wij ook van 
protestants-christelijke zijde protesten 
tègen de mogelijke schending van de 
Zonda11;, en hierbij werd de regerings
Qota van minister Albregts en minister 
Drees, van 10 October aangewezen als 
het stuk waarin dat besluit of voorstel 
- of wat het dan ook kan zijn - zou
staan. Jammer genoeg hebben wij van
deze nota alleen de korte samenvatting
die de regeringspersdienst zelf er van
heeft uitgegeven en daarin vonden we
er geen letter over. Toch zal er wel iets
in deze nota of enig ander regeringsstuk
gestaan hebben, gezien deze berichten
en protesten van verschillende zijden en
daarom is het zeker dienstig ons even ,
op de betekenis van onze Zondagsrust
voor ons leven te bezinnen, want als de
noodzaak niet dwi� dan moeten we
blijven staan op het standpu_nt: handen
af van de Zondag 1 " 
De Zondagsrust is voor alle mensen een 
groot godsdienstig goed, bovendien een 
gezinsgoed en een, persoonlijk-goed. 
Het is een teken van een steeds meer 
heidens en meer materialistisch worden 
van de maatschappij wanneer men licht
vaardig heenspringt over de heiligheid 
en onschendbaarheid van de Zonda11;. 
Ieder christelijk volk weet dat de Zon• 
dag een goddelijke instelling is met een 
tweeledi11; doel: op de eerste plaats: ons· 
zelf meer dan op werkda11;en te kwijten 
van onze plicht om God bijzondere eer 
te bren11;en als uiting van onderwerpin11; 
·en eerbetoon van het schepsel tegenover
zijn Schepper. En op de tweede plaats 
om tot rust te komen van onze drukke 
stoffeHjke werkzaamheden en dus 11;ees
telijk zowel als lichamelijk nieuwe 
krachten op te doen en zich te ont
spannen. 
Op de Zondag, wanneer alle werk zo
veel mo11;eHjk stil ligt, komt de mens tot ' 
bezinning en tot rust; genkt de mens er 
aan dat hij meer is dan stof, en het 
leven ge11;even is niet alleen voor het 
stoffelijke, maar dat dit zelfs maar bij
zaak is en wij door en in ons stoffelijk 
werk streven moeten naar het hogere, 
geestelijke doel van ons leven_. Er zijn er 
velen die menen dat we even11;oed de 
nodige rust zouden kunnen vinden en 
de nodi11;e 11;odsdienstplichten zouden 
kunnen vervullen als alle werk door• 
ging in ploegsysteem waarbij dan op 
iedere dag een bepaalde ploeg zijn 
rustdag zou krijgen. Maar· die zo den
ken onderschatten sterk de invloed van 
sfeer en omgeving, welke invloed God 
zeer wijselijk heeft meegerekend bij de 
instelling van een 11:elijktijdige rustdag 
een gelijktijdige "Zonda11;" voor allen. 
Er zou weinig terecht komen van onze 
Zondagsplichten en onze geloofsbele
ving als de Zondag niet gezamenlijk was. 
Bij rustdagen volgens ploegsysteem zou 
de hele Zondagsfeer volkomen verdwij
nen en trouwens, alle godsdienstplech
tigheden, parochiebijee.nkom_sten, pa-

rochiefeesten, enz. - die bij allen de 
godsdiens.tige sfeer levendig houden, 
zouden sterk dalen en voor een groot 
deel niet kunnen gevierd worden. De 
heiligheid van de Zondag 2:QU daarmee 
ook totaal verdwijnen en tegelijk hier· 
mee zou langzaam maar zekér de gods
dienstige inborst van ons volk kwijnen 
en verloren gaan en in onze geest totaal 
niets meer' leven dan het dood-stoffe
lijke dat de mens verhardt en omlaag 
haalt. 
Ook het natuurlijke belang, dat aan de 
Zondagsrust vastzit, gaat verloren als 
de Zondag geen 11;ezamenljjk� rustdag 
meer is: dan verdwijnt immers de fees
telijkheid van de Zondag in het gezin 
en zou er voor het gezin geen enkele 
dag meer zijn waarin het gezinsleven 
volledig tot zijn recht komt, want hoe 
zou dat mogelijk zijn als op de Zondag 
of op de vastgestelde rustda,Ren, som
migèn van het gezin :weer geen Zondag, 
geen rustdag hebben. En zeker de fami
lie in groter verband zou geen dag 
meer hebben om elkaar te treffen, elkaar. 
op te zoeken en dit moet noodzakelijk 
een v,erslapping geven in het gezins· en 
familieverband. 
Hetzelfde voor de persoonlijke ontspan· 
ning die iedere mens nodig heeft en 
waarvoor ook de goddelijke instelling 
van de gezamenlijke rustdag is gegeven. 
In de persoonlijke ontspanning zou wei
nig organisatie meer te brengen zijn in 
enigszins groter verband, als er geen 
dag is waarop allen vrij van werk zijn. 
Wanneer we al deze belangen samen 
nemen moet het, ook voor degenen die 
reeds zo vermaterialiseerd �ijn dat ze 
de Zondag niet meer op de eerste plaats 
;ien als een heili,ge dag; toch wel dui
delijk zijn dat aan de gezamenlijke 
Zondagsrust niet mag getornd worden 
dan in het geval van werkelijke nood
zaak. T. 

Plaatselijk Nieuws 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 23 tot en met 29 October 1951. 
GEBOREN: Martina J. M. docht��-;�� 
J. J. C. Quinten en M. C. van Aarle, 
(Liempde) - Johanna A. A. dochter 
van A. v. d. Broek en J. C. van Grins
ven, Brugstraat 4 - Harry zoon van C. 
J. M. van Schaaijk en M. A. J. Ver
kaar, Ridder van Cuijkstraat 18 - An
na E. Th. M. dochter van J. J. Schelle
kens en A. P. A. Driessen, Ridder van
Cuijkstraat 15 - Johannes E. zoon van
A. Vullings en M. Heckers, Eindhoven•
seweg 47 - Petrus L. M. zoon van A. 
C. van Esch en C. J. Michielsen, Kapel
weg 4a - Paulus Q. M. zoon van J. W.
Verburg en A. A. M. Stegerhoek, Her
togenstraat 16 - Johannes H. W. M.
zoon van J. Koster en van J. M. de
Bresser, Mijlstraat 29 - Johanna M.
Th. C. G. dochter van A. van Lamoen
en J. W. Maas, van Coothstraat 21 -
,Anna M. G. dochter van M. C. van
Beljouw en A. M. de Jong, Roond 3
- Lambertus R. Fr. G. zoon van W.
Fr. de Koning en R. H. Aarts, Doorn
akkerlaan 43 - Dorothy A. J. M.
'dochter van P. Slot en J. M. W. D. van
der Horst, Molenstraat 18.
ONDERTROUWD: Johannes Fr. Jans•
sen en Johanna A. Voets - Franciscus
J. W. van Son en Antonia Ç de Ko
ning.
GEHUWD: Franciscus J. van Grinsven
en Bertha Hellings - Franciscus C. de
Groot en Hendrika J. van den Besselaar
- Cornelis L. Timmem1ans en Geertru·
da Tinnenbroek.
OVERLEDEN: Johanna M. Boeren, oud
81 jaren, weduwe van W. van Zeeland,
Tongersestraat 3.

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Lezing over lll'()Ot Boxtelaar.
Maandagavond vond in de foyer van 
De Ark de eerste bijeenkomst in dit 
winterseizoen plaats van de leden van 
de Heemkundige Studiekring voor Box
tel en omstreken. Bij deze 11:eleg.enheid 
hield de ZeerEerw. Heer Pastoor V. 
Tilman een lezing over de illustre Box
telaar Vicarius van Alphen, die in 1748 
te Boxtel werd geboren, na zijn studies 
aan de universiteit te Leuven ook gedu
rende een achttal jaren kapelaan is ge
weest in onze plaats en na een verdien· 
stelijk pastoraat te Schijndel in 1790 ten
slotte de toen gestorven· Vicarius Aarts 
heeft opgevolgd als bestuurder van het 
Bossche bisdom (tot 1831). 
Pastoor Tilman wist in zijn 11:oed gedo
cumenteerde lezing tal ,van interessante 
levensbijzonderheden over Vicarius van 
Alphen naar voren te brengen, waardoor 
de aanwezigen ook enigszins nrtrouwd 
raakten met de minder bekende hoeda
nigheden -van deze illustre figuur, naar 
wie in onze plaats ·de "Vicarius van 
Alphenlaan" is geheten. 

MISSIE-THUISFRONT. 
Door Doortje Kollenburg werd op Ria's 
•lste H. Communie f 6,- opgehaald
voor de Missies van de Ursulinen op 
Java. Aan de Missie gegev.en is Code 
geleend. Hartelijk dank! 

Toets der Critiek 

GEVECHT MET DE ZOON. 
• 'n Boodschap voor velen 1

Dinsdagavond werd in De Ark de reeks 
culturele avonden van Herlevend Boxtel 
geopend door "Puck", het 1onge be
roepstoneelgezelschap uit Amsterdam, 
dat een sterke vertolking gaf van het 
toneelspel "Gevecht met de Zoon" van 
Cas Baas. 
Herlevend Boxtel bewees haar leden 
met deze avond in meer dan een opzicht 
een ware "dienst". Behalve dat de mud
volle Ark Dinsdagavond goed toneelspel 
te 11:enieten kreeg, werd men immers ook 
geconfronteerd met een zeer actueel 
probleem, het probleem van de verma
terialiseerde, losgeslagen massa-jeugd 
van na de oorlog . 
"Oppervlakkig ziet het er naar uit, dat 
de moderne jeugd zich maar laat drijven 
en dat zelfs de richting, waarin zij drijft 
haar niet nteresseert. Maar toch .... .. " 
De overtuiging, dat de aan de tegen
woordige jeugd algemeen aangewreven 
totale onverschilligheid een onwaarheid 
is, bracht Cas Baas toj het schrijven van 
het "Gevecht met de Zoon", om daarin 
het innerlijk conflict van één uit de 
massa te volgen. Een jonge arbeider uit 
een katholiek gezin: De levensstijl van 
zijn thuis is voor hem een vreemd goed 
en op de fabriek voelt hij alleen de 
grove zin voor genot, voor lol, als on
tevreden reactie op het sleurleven van 
alle dag. Tussen deze twee polen moet 
hij leven. Ze kweken de geestelijke 
spanning waarmee het verhaal begint: 
Hij wordt op de fabriek ontslagen. Dan 
breekt hij met thuis: ,,die tussen een 
stelletje hèiligenbeelden zitten te koeke
loeren". HU vlucht weg van de kame
raden van de fabriek "die alleen nog 
maar wat van de lol willen meepikken". 
Zijn meisje la<!._t hij in de steek omdat 

• hij niet meer kan geloven in geluk. Hij
staat alleen en ziet geen oglossing. Als
een obsessie dringt zich dan het verhaal
van de Verloren Zoon in hem op. Men
ziet vervolgens het gevecht tussen de
vluchteling die in vergetelheid de moei
lijkheden wil ontlopen, en de · zoeker
naar een nieuwe tijd.
Aan de verwarring van de jeugd wordt
op rake wijze gestalte gegeven, terwijl
de moeilijkheden van de jeugd - die
verborgen liggen achter de zo zeer en

algemeen gewraakte levensstijl - zon
der veel omhaal van woorden worden 
opengelegd om de jonge mens tegen• 
over de buitenwereld, maar vooral 
tegenover zichzelf te rechtvaardigen. 
Geïnspireerd door de mogelijkheden van 
het radio-hoorspel heeft Cas Baas dit 
pakkende gegeven, gebruikmakend van 
hulpmiddelen als decor en belichting, 
gegoten in een vorm, die aan het spel 
op filmische wijze een sterke afwisse
ling geeft, waarmee het dan tevens mo
gelijk is de vele gevoelswisselingen rea· 
listisch op het toneel te brengen. 
Dat is een bijzonder sterke zijde van dit 
stuk, maar het is ook een grote handi
cap voor de spelers. Deze handicap is 
echter - onder voortreffelijke regie van 
Egbert van Paridon - uitstekend geno· 
men door de jeugdige vertolkers, die 
zich ten behoeve van de jonge arbei
ders gedurende enkele bewÖgen uren, 
in hun taal bezig hielden ,pet hun pro
blemen. Het was zonder twijfel een 
boodschap van grote waarde voor dege
n.en, die Dinsdagavond in De Ark aan· 
wezig waren. Maar zeker is, dat het 
eveneens van belang zou zijn als dit 
stuk ook voor de arbeidersjeugd (zoals 
in vele plaatsen elders) ten tonele ge
voerd werd. 
Het heeft ons dan ook aangenaam ver· 
rast te vernemen, dat er door K.A.J. en 
V.K.A.]. reeds besprekingen gevoerd 
zijn met "Puck" om "Gevecht met de 
Zoon" straks ook voor de arbeiders
jeugd te laten brengen. 
Herlevend Boxtel heeft haar nieuwe sei
zoen inmiddels cp zeer gewaardeerde 
wijze ingezet. en we kunnen alleen maar 
hopen, dat de volgende avonden van 
hetzelfde hoge gehalte zullen zijn. 

* Weifelend verschijnen de kille, bleke
morgens aan de kim; de aarde is nog
toegedekt met vocht en mist. Dan -
heel even maar - valt de zon met haar
laatste warme gloed in de rossigheid van
bomen en struiken; het is alsof de na·
tuur in brand gezet wordt. Dan trekt
het licht weer weg achter een wijd, wit
waas, dat allengs in lange rookslierten
over de landen trekt...... Dat is herfst, 
dat is November * In dat landschap 
hoort het beeld van de jager. En van-

DE TOEKOMST 
Vroeger was de Mens bang voor de 
natuur. Bang voor het ongetemde oer· 
woud. Hij was bang om alléén te zijn, 
bang voor het onbekende, voor geheim
zinnige verschijnselen. Telkens opnieuw 
gebeurden er natuurrampen, waartege.11 
niemand opgewassen scheen. Een storm, 
en onweer, aardbeving, vreemde psy
chische verschijnselen, plotselinge ziek
ten, vreemde voorvallen met zon, maan 
en sterren. Lang hebben onze voor
ouders in schrik geleefd. (En nóg slaat 
een onverwachte schrik ons op het hart, 
als we iets niet kunnen verklaren. Maar. 
steeds minder valt dat voor). 
Na schier eindeloze eeuwen kwam een 
vrij snelle verandering in deze toestand. 
De Mens ontdekte opnieuw de wereld 
en ...... zich zelf. 
In korte tijd bracht hij het tot 
een zeer vergaand natuuronderzoek: 
een wetenschappelijke verklaring van 
talloze feiten, een lawine van ontdekkin
gen. De Mens kwam in een roes: de 
overwinningsroes. Hij ontwierp een ge• 
weldige techniek. Langzaam in het be
gin, maar altijd vlugger overwon hij de 
natuur. De moderne mens is er van 
overtuigd nu eindelijk voor de werke
lijkheid te staan. De bronnen der we
reld zijn ontsloten. Autropologie, econo
mie, astronomie, physiologie, bacteriolo
gie, psycholo11;ie...... dat zijn niet zo 
maar lege hoogdravende woorden. Neen, 

. het zijn stuk voor stuk geweldige mach
ten geworden: in de hand van de Mens. 
Zo ontstond het moderne geloof in de 
vooruitgang. Waar de mensen vroeger. 
bang voor waren: dat vonden ze nu in
teressant. Nu zou er een rustige tijd 
aanbteken. In grote lijnen kunnen we 
de aarde beheersen. We kunnen de ver• 
schillende verschijns!;'.len verklaren en 
maatregelen nemen. We komen nog wel 
voor verrassingen te staan, gelijk de 
r'.ommies in de oorlog, toen honderden 
vliegtuiii:en in één nacht verongelukten 
omdat er een magnetische storm opstak. 
Maar de wetenschap vordert van dag tot 
dag. De Mens voelt zich veilig met zijn 
dokters en ziekenhuizen. Veilig met de 
sociale maatregelen, de organisaties, de 
Staat. Onbevreesd kijkt hij naar het 
Noorderlicht en de zonsverduisteringen. 
Hij bewondert de nieuwe constructies. 
Vijftiii: jaren 11:eleden werden er no,g 
doorleefde 11:edichten 11:emaakt over 
"Moeder Natuur". Maar de meeste 
mensen zijn alweer verder: ze spreken 
van de "moderne zakelijkheid". De cul
tuur en arbeid brachten steeds hoii:ere 
prestaties voort,: in electriciteit, radio• 
techniek, het vliegwezen, radium, op 
medisch gebied, enz .... 
De moderne Mens 11:enoot van de we
reld. Was trots op de ontdekkinii:en. 
Waar zou hi_j in 's hemelsnaam voor 

terugschrikken? Zelfs het kinderaantal 
zou voortaan te regelen zijn. Volkeren• 
bond of Verenigde Naties zouden zor• 
gen voor de vrede en de rust ..... . 
Snel spoedt de moderne tijd ten einde. 
We weten niet, of we op de drempel 
staan van het nieuwe Tijdperk, of dat 
we het reeds zijn ingetreden. Degenen 
van de mensen, die vooraan marcheren, 
zijn weer zover, dat ze bang zijn gewor
den. De Mens heeft zoveel ontdekt, dat 
hij met de natuur kan doen wat hij wil. 
De Mens heeft een geweldige macht. 
Maar ...... heeft hij óók de wil om deze 
macht goed te gebruiken?? Zijn macht 
is zo ontzagwekkend, dat hij de wereld 
kan vernietigen. Wie keaj: gehéél de 
mogelijkheden van atoomsplitsing, van 
televisie, van radar? Wie alle vorderin
gen van astronomie en bacteriologie? De 
Mens kan voortaan méér uitwerken, dan 
hij zich zelf voor kan stellen. Want hij 
kan alle natuurgebieden niet meer over• 
zien. Sommige effecten kan hij alléén 
maar berekenen ...... bij benadering. 
Maar er is nog iets anders: de moderne 
Mens gin11; zo op in zijn eigen prestaties, 
dat hij God vergat. De bijbel was een 
fabeltje. De mens stamde af van het 
dier. De wetenschap was verder dan het 
ouderwet�e geloof. Met een levensver
zekering schoot ge meer op dan met 
bidden. Geboorten, lijden en sterven 
konden de ziekenhuizen voort regelen .... 
De geschiedenis van Babel herhaalde 
zich, herhaalt zich nog: de mensheid 
bouwt en bouwt een geweldiii:e toren 
van techniek, van cultuur en weten
schap..... Ze bouwt weg van God. Ze 
meent God niet nodig te hebben. De 
erfzonde bestaat niet. De mens is goed. 
Daarom zal hij zich het geluk verove
ren. Inderdaad die geschiedenis van Ba
bel blijkt zéér actueel te zijn. Aan de 
voet van de moderne toren 11:aan de 
volkeren uiteen ..... . 
Steeds duidelijker wordt het, dat de 
moderne tijd zich heeft ver11;ist. Wij ver
trouwen haar niet meer. Wij voelen, dat 
er iets niet in orde is. Het verloop der 
geschiedenis heeft bewezen, dat het mo
derne optimisme een vergissing is. Onze 
tijd voelt dat, en is tot in het diepste 
van zijn wezen verontrust. Daarin ligt 
echter oo.k een grote kans: de kans om 
de waarheid te kunnen zien: door on
dervinding wijs geworden. 
Als de mens een geweldi�e macht 
krijgt, wie zegt dan, dat dat per se voor
uitgang is? Is h�t nog niet zonneklaar, 
dat de mens kan opbouwen...... maar 
ook vernietigen? Wie leert de mensen 
hun macht goed te gebruiken? Hun 
geld, hun televisie, • hun moderne mid
delen, hun boeken, hun atoomgeheimen, 
hun vaderschap en moederschap? De 
Mens heeft nog niet het karakter, de 

OMGEVING 

daag 3 November - feestdag van St. 
Hubertus - zult U hem zien, de dub
belloops in de hand, de weitas aan de 
schouder. En St. Hubertus zal afdalen 
van zijn hoge plaats en met de jager 
dwalen door de jachtdomeinen, op zoek 
naar wild )1.. Uit deze eenzaamheid 
keren we terug naar de gemeenschap 
van de mensen. En vindt U het dan niet 
gezellig U op een Zaterdag- of Zondag
avond te warmen aan de rijkdom en de 
verscheidenheid van 11:oederen die in de 
étalages staan uitgestald? Natuurlijk, 
doet het U goed! * En het is de trots 
van de zakenman op zo'n avond te zien, 
dat zijn winkel in het drukke passage
beeld een grote, attractieve lichtvlek is. 
Het is tevens een belofte voor de aan
staande geschenkentijd. )1.. Zo zien we, 
dat de herfst niet alleen een tijd is van 
dood en rottend neervallende blaren, 
van hoge kolenrekeningen, van kilheid 
en misère. * Om in onze "waarderen· 
de" aandacht voor plaatselijke vooruit· 
gang niet te verslappen: De Leenhof
laan (U kent toch die weg tussen de 
Oostenrijkse scheppingen) heeft een 

. keurige verharding gekregen. Zo ver de 
laan thans strekt, wel te verstaan. 
Straks ...... wie dan leeft, wie dan zorgt! 
En wat te denken van de egalisatie van 
de goede, oude houtwerf in de Molen· 
straat? * Om op waarderende toon 
voort te gaan: We bewonderen de 
plaatselijke heemkundige studiekring, 
die elk seizoen opnieuw het verleden 
doet spreken tot het heden. Men ver· 
haalt over illustre plaatsgenoten uit 
vroeger jaren, over verdienstelijke wer· 
ken in voorbije eeuwen; dat alles ons 
tot voorbeeld of lering.* Nog wat lof! 
Lof, die in de veelheid van vandaag toch 
niet aan kracht heeft ingeboet. Dat zou 
trouwens onbillijk zijn geweest, want de 
lof, die we Santa Theresa en de Meis
jesfamilie uit Breukelen toezwaaien voor 
de j.l. Zondag gehouden feestelijke bij
eenkomst, behoort onversneden te zijn. 
Dat was in h�t St. Paulus-Jeugdhuis ge
zelligheid van de oude, vertrouwde 
soort: ,,Reuze" dus! ::+ P.S.: Bevat de 
stembus van Katholiek Thuisfront Uw 
stem al? Het is eenvoudiii:: één gulden 
links plus 6 cent rechts op wat voor 
briefkaart ook aan Postbus 4, Den Haag. 
Of wilt U gireren? Het nummer is 
520.000. Allemaal voor de Baas Boven 
Baas-Actie! 

vaste wil, de goede gezindheid om zijn 
krachten goed te gebruiken. Hij kan het 
nog niet aan. Hij heeft het niet ge• 
leerd. Ja, hij schuift de verantwoorde
Hjkheid van zich af. Steeds groter wordt 
de macht van de staten: steeds kleiner 
de vrijh�id. Van alles en iedereen han· 
gen wij af. Als één grote machine met 
zoveel tandwielen, dat we het begin niet 
meer kunnen vinden. De mensenroof, 
de afschuwelijke folteringen in de con· 
centrati.!!kampen, het bederf der jeugd 
in vele landen, het verraad in de oor· 
log ...... het kwam niet ineens. Het was 
niet iets van slechts enkele mensen. Het 
was voorbereid, het was gegroeid, het • 
gebeurde en gebeurt nog...... midden 
tussen ons in: het was en is iets van de 
moderne tijd, welke gefaald heeft. Haar 
ontdekkingen brachten verschrikking en 
haat. Haar psychologie hebben we kun· 
nen horen voor de radio bij het proces 
Mindzenty. Haar eerste atoomproef 
heeft 60.000 mensen het leven gekost en 
120.000 mensen gewond. 
Is het wonder, dat het vertrouwen in de 
vooruitgang is geschokt? Nog steeds te 
weinig mensen hebben in de gaten, dat 
er na de moderne tijd een avontuur be
gint op leven en dood. Wetenschap en 
techniek hebben de energieën van de 
natuur als van de mens zelf op dusda
nige wijze ter beschikking gesteld, dat 
verwoestingen van ona(zienbare afmetin· 
gen kunnen plaats hebben: acute zowel 
als chronische. Van nu af aan zal de· 
Mens leven op de grens van zijn be
staan, in steeds toenemend gevaar. Op
nieuw staat de wereld voor een chaos, 
des te vreselijker.,_ omdat de meesten het 
in het geheel niet zien, omdat overal 
wetensch,fil?pelijk ontwikkelde lieden be
togen afs_teken, machines lopen en bu
reaux functionneren. leder ogenblik ech
ter kan de situatie ons voortaan over het 
hoofd g·roeien. 
Wie garandeert ons dat het goed zal af
lopen? Weer is de Mens bang. Bang, 
niet voor de wilde natuur. Maar voor 
de macht over de natuur. Is er karakter 
genoeg? Is er ernst en dapperheid? 
Heeft de Christen Geloof 11;enoeg. Het 
nieuwe tijdperk breekt aan. De tijd van 
het atoom, de werkplaats, het soldaten· 
kamp. En de Kerk? Ziet ge alleen in 
!}aar een organisatie? Ziet 11:e alleen 
haar aardse fouten en gebreken? Of ziet 
ge misschien óók, dat Christus voort· 
leeft in haar. Wie Hjdt, wie sterft, wie 
spreekt de waarheid, wie is niet bang? 
De Paus heeft in Zijn laatste brief ge
vraagd aan de katholieken in Tsjecho
Slowakije eerder martelaar te zullen wor
den, dan hun god_çleloze regering te vol-
11:en. De nieuwe tijd zal moeten begin
nen met het evangelie van deze Zondag. 
Lees het eens over. Verander de water-
11:olven gerust in golven van electronen, 
de storm in een orkaan van magnetisme. 
Maar Christus is : gisteren, vandaag en 
morgen: in alle eeuwigheid. 



Wat 1s

deflatie en 
INFLATIE� 

Met de regelmaat van de klok zien wijin de krant termen als inflatie en deflatie prijken, ja, ook het woord devaluatie komen wij nog al eens tegen. Al die begrippen hebben iets met ons geld temaken, zij duiden er op, dat er iets metdit geld niet in orde is.
Spreken wij eerst eens over inflatie. LetterHjk wil dit zoveel zeggen als "opgeblazen". De geldcirculatie, d. i. dehoeveelheid geld welke in omloop is, isdus opgeblazen, te groot voor de behoefte. 
Het gevolg is onherroepelijk, dat het geld daardoor gemakkelijker wordt uitgegeven, men is bereid om meer te betalen en de prijzen gaan daardoor ......
stijgen. Inflatie kenmerkt zich dan ook door prijsstijging. Soms op duizelingwekkende wijze.
De ouderen onder onze lezers kennende inflatie van Duitsland nog wel, toener milliarden marken in omloop warenen toen 2½ biljoen Mark (1 biljoen. ismillioen X millioen, dus een 1 mettwaalf nullen) precies 1 Amerikaanse
dollar waard was.
Dit is natuur)ijk inflatie van de bovenste plank. Het kan ook minder ver gaan. Ook bij ons spreekt men door deprijsstijgingen wel eens van een inflatie,doch dat is minder juist. Waar nu hetpunt ligt, dat wel van een inflatie gesproken moet worden, is niet te zeggenom de doodeenvoudige reden, dat ditpunt niet bestaat.
Beter is het om in een tijd als deze, alser door de overheidspólitiek nog steedskans is op prijsstijging, van inflatiespanningen te spreken. Dit klinkt ook watgeleerder en men bindt zich niet al teveel aan de term inflatie. 
Wij noemden de overheidspolitiek. Inderdaad, die is de boeman, die aansprakelijk is voor dat teveel aan geld. De overheid heeft voor haar staatshuishouding geld nodig, de belasting_en blijkenevenwel niet hoog genoeg te zijn endaarom leent de overheid op korte termijn van grote instellingen als banken enz.
Hoe dit technisch in zijn werk gaat, zullen wij maar overslaan, doch het gevolg is, dat de omloop van giraal geld steedsweer stijgt, waardoor - wij hebben hetboven al gezegd - de prijzen kunnen
gaan stijgen.
Nu noemen wij een nieuw woord, giraalgeld. Naast de bankbiljetten, heel deftigook wel chartaal geld genoemd, is ernamelijk geld, dat bij de banken en giro-instellingen als een tegoed aanwezig is en waarover de houder met behulp van een cheque of een giro-overschrijvingsformulier kan beschikken. Aldie tegoeden bij elkaar vormen nu hetgirale geld. Zelfs is dat tezamen zoveel,dat er pl.m. t½ X zoveel giraal geld isals bankbiljetten en muntstukken. 
De overheid kan door haar politiek van uitgeven dus een belangrijke rol spelen.Zet zij de tering niet naar de nering,dan moet er geleend worden, komt er extra giraal geld in omloop en wordende inflatoire spanningen groter. En hoesterker die druk, hoe groter het gevaarvan een echte -inflatie, die vooral voorde mensen met een vast inkomen - deambtenaren, de pensioentrekkers, derenteniers - zo'n enorme ramp is.

DEFLATIE EN DEVALUATIE. 

Inflatie is dus een opgeblazenheid van
de geldomloop; het betekent prijsstijging tot en met. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 4 NOVEMBER 

Dokter G. C. Wentholt 
Stationstraat 86 Telefoon 367 

Plaatselijk Nieuws 
HERLEVEND BOXTEL EN GEORGETTE HAGEDOORN.
In verband met een tournee door Amerika zal de Nederlandse voordrachtkunstenares Georgette Hagedoorn niet op de gestelde tijd voor Herlevend Boxtel kunnen optreden. Medio December zal men haar nu in Boxtel kunnen verwachten.
ONGEVAL. 
Bij Houthandel v. d. Eerden had Woensdagmiddag een ernstig ongeval plaats.De houtbewerker P. Wozniak uit de Nieuwstraat liep bij de werkzaamhedenaan de cirkelzaag dusdanige verwondin
gen aan zijn hand op, dat twee vingersgeamputeerd moesten worden. 

' FOTO'S ZIEKENTRIDUUM. 
Vanaf Zondag a.s. zullen bij W. H. van de Wetering, Stationstraat, gedurende een week de foto's te bezichtigen zijn, die bij gelegenheid van het laatstgehouden Ziekentriduum werden gemaakt. Geïntresseerden voor deze herinneringsfoto's kunnen bij bovengenoemde firma exemplafen bestellen.
FATIMA-KAPEL. 

(Ingekomen giften).
Vorig saldo Weekhijdrage 
N.N., v. CoothstraatN.N., Molenstraat Wekelijks kwartieOfferbusje 

f 789,1711,591,-1,-0,25 3,53
Totaal 't 806,54

inflatie, 
devaluatie? 
Precies tegenovergesteld aan dit begripis deflatie. In stede van veel te veel is 
er veel te weinig geld. De mensen kunnen weinig betalen en de prijzen. zullen dan zakken. Doch niet alleen de prijzen zakken, ook de lonen gaan omlaag, omdat de werkgevers uit de dalende opbrengst van hun producten geen hoge lonen meer kunnen betalen.
De deflatie kenmerkt zich dus door lage prijzen en lage lonen. Het is het tijdperkvan de crisis en de achteruitgang, zoalswij die na 1930 tot pl.m. 1937 hebben
gekend.
Toch spreekt men ook thans van deflatiepolitiek. De afgelopen jaren toch kenmerkten zich door steeds sterkerstijgende prijzen, welke ten deJe werden veroorzaakt door de begrotingstekortenvan de overheid. Deze overheid weet, dat wij zo ·niet verder kunnen gaan, omdat stijgende prijzen onherroepelijk weer tot hogere lonen moeten leiden.
Daarom is zij een anti-inflatiepolitiek begonnen, eigenlijk dus een deflatiepolitiek, een politiek die moet uitlopen oplagere prijzen en welke niet meer leidttot loonsverhogingen.
Wij zullen thans niet vertellen hoe deoverheid nu te werk gaat. Genoeg zij, dat zij tracht het girale geld - U weet
nog wel, al die tegoeden bij banken enz.in te perken. Of zij zal slagen? Wij weten het niet: de kosten van levensonderhoud zullen de proef op de som zijn. 
Nu nog een enkel woord over de devaluatie, die wij in Nederland in September 1949 hebben meegemaakt. Wij leven
wel snel, maar dat herinnert U zichzeker nog wel. 
Door de sterke prijsstijgingen sedert1945 was onze gulden steeds minderwaard geworden. Logisch. Als wij eersteen paar schoenen kunnen kopen voor
f 10,- en later voor f 20,-, dan is diegulden nog maar de helft waard, niet
waar?
Die waardedaling komt niet alleen in het binnenland tot uiting in de prijsstijging van alles wat wij kopen, maar ookten opzichte van het buitenland. 
Als onze kooplieden in Frankrijk ofwaar ook ter wereld goederen kopen, dan moeten zij die betalen met buitenlands geld, met deviezen zoals wij zeggen. Die deviezen hebben een ,prijs.
Lezers, die wel eens naar he_t buitenland zijn geweest, weten dat wel, want zij hebben voor een Belgische franc ± 7½ cent moeten betalen en voor eenOostenrijkse Schilling ± 15 et.
Deze koers staat vast; er zijn wel kleine schommelingen, doch die hebben nietveel om het lijf. Maar toen die guldenvan ons zo in waarde ging dalen enalle goederen duurder werden, lag hetvoor de hand, dat ook die buitenlandse 
deviezen eens duurder moesten worden.
In September 1949 kon onze regeringdit dan ook niet langer tegenhouden.
Onze gulden devalueerde o.m. ten opzichte van de Amerikaanse dollar; van 
f 2,65 ging die ± f 3,80 kosten. De
regering liet dus officieel de waardedalen (zij ontwaardde de gulden) endaardoor de prijs van de dollar stijgen.
En het gevolg? Dat alle goederen uit de V.S. duurden werden, omdat voor eendollar 50 % meer moest worden betaald.
Devaluatie betekent dus prijsstijging van alle goederen, die uit het buitenland komen, tenminste uit die landen welker betaalmiddelen t.o.v. onze gulden duurder zijn geworden.
(Nadruk verboden).

SPORT-NIEUWS 
ST ANDENLIJST 3e KLASSE

Afd. A. 
Schijndel 8 6 1 1 13 29-7
Taxandria 8 5, 3 0 13 18-8
vsv 7 4 3 0 11 17-9 
Boxtel 8 3 2 3 8 18-13
Tongelre 8 3 2 3 8 17-15
St. M. Gestel 8 3 1 4 7 12-13
S.C.B. 8 3 1 4 7 12-19
wvvz 7 2 2 3 6 14-11
Deurne 8 3 0 5 6 18-22
Blauw Geel 8 2 2 4 6 13-25
Geldrop 7 2 0 5 4 7-20
Budel Schoot 7 1 1 5 3 8-22

Afd. B. 
ODC 8 5 2 1 12 30-9 
Baardwijk 8 5 1 2 11 17-11
Reusel Sp. 7 5 0 2 10 32-14
OSS 8 5 0 3 10 13-17
Dongen 8 5 0 3 10 19-15
Gudok .8 4 1 3 9 13-13
Bladella 7 4 0 3 8 18-16
Heusden 8 3 1 4 7 11-15
wsc 8 1 4 3 6 11-14
Conc.-SVD 8 2 2 4 6 13-19
OJC 8 2 0 6 4 10-19
Korvel 8 0 1 7 1 6-28
K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel - St. Miohiels Gestel 1 - 1. 
Het machtsvertoon waarmee Boxtelsinds • de aanvang van de competitie opeigen terrein placht te strijden, is j.l.Zondag · in de ontmoeting met . de ouderivaal St. Michiels Gestel achterwegegebleven. 
Voor de bekende en beproefde wedstrijdtactiek van - de bezoekers (resoluut en enthousiast voetbal) wisten de roodwitters op hun off-day geen heter tegenwicht te . vinden . dan een, uiterst doorzichtig. tik-tak-spelletje, waarmee men zich natuurlijk voortdurend in eigen netten strikte. Aangezien heide methoden de gehele. wedstrijd kenmerkten,valt het moeilijk verslag te doen overhet verloop- van de. ontmoeting, waarin de spanning weliswaar een grote maarook de enige aantrekkelijkheid vormde.

Het wedstrijdrelaas zou een voortdurende herhaling worden van vermeldingen over het geestdriftige spel van de bezoekers, dat al met al ook weinig zoden aan de dijk zette, en het korte aanvalsspel van de gastheren, die_ zodanig solden met de wedstrijdkansen, dat deze ten leste nog hij de Gestelsen terecht dreigden te komen. Dat was ongeveer een kwartier na de rust, toen de gasten·met een treffer van hun linksbuiten déleiding namen. Deze smaad was Boxtelwerkelijk teveel en kort voor het eindewist men de partijen dan ook weer op gelijke voet te brengen 1-1. Dezestand gaf de verhouding goed weer. Voor St. Michiels-Gestel betekende hetloon rtaar werken, voor Boxtel was hetde verdiende afstraffing van veel te matvoetbal, speciaal in de aanval. Was het onderschatting? Gebrek aanzelfvertrouwen? Lag het speltype vande tegenstanders de roodwitters niet?Wat het antwoord op dèze vragen ookzij, Boxtel heeft Zondag niet aan de hooggestemde verwachtingen voldaan.Men heeft zich integendeel, ten overstaan van een groot aantal toeschouwers, terug laten vallen op het plan der middelmatigheid. Willen de roodwitters hun tegenwoordige positie op de ranglijst handhaven en van eventctële struikelingen der kopploegen profiteren, dan zalmen anders uit de hoek moeten komenen een degelijker en constanter spelpeildienen te bereiken. Wij achten dit hij lange na geen onmogelijkheid 111aar of de jonge ploeg dit ideaal in de korst mogelijke keren zal weten te verw_ezenlijken is ons 'n open vraag, waarvan ·we de beantwoording - door Boxtel zelf -met spanning verbeiden. Het tweede elftal kon, wegens een misverstand omtrent het aanvangsuur, in Den Bosch geen slag leveren tegen \Vilhelmina 4. Boxtel 3 moest met de korfhakjjfers 5-9 in het ongesla_gen EsscheBoys 1 haar meerdere erkennen. 
Programma voor a.s. Zondag: 

Boxtel 2- Baardwijk 2 2.30 uur.
In het Boxtelkamp is a.s. Zondag alleen het tweede elftal aan bod. We zijn benieuwd of de reserves op eigen terreinrevanche zullen weten te nemen voor de 3-0 nederlaag, die men onlangs in Baardwijk te lijden kreeg. Een overwinning betekent voor het tweede elftal inelk geval wat meer stevigheid in deleiderspositie. Succes!
R.K. SPORTVERENIGING O.D.C.

O.S.S.-O.D.C. 1-8O.D.C. 2-Desk 2 4-3. O.D.C. 3-T.G.G. 2-2
EEN DAVERENDE MONSTERZEGE

OP O.S.S.
Met een indrukwekkende zege van8-1 op het toch heus niet 'zwakke OSS,
dat nog in puntenaantal gelijk stond metODC, keerden de rood-wit-blauwen Zondag j.l. huistoe. Het begin van deze wedstrijd was voor OSS, dat de verdediging van ODC onder zware druk zette. Een vliegend schot, van de rechtsbuiten beukte de lat en even daarna moest Snijders zijn talenten tonen omweer zo'n enorme kogel net onder de lat (op meesterlijke wijze) te stoppen.• Alle zeilen moesten worden bijgezet omerger te voorkomen en met steun vande binnenspelers slaagde men er ook inom na ongeveer 10 minuten het spel te verplaatsen. De eerste tegenaanvallender ODC-ers waren direct gericht ophet hart van de OSS-verdediging. Dezereageerde te traag op de vlijmscherpe passes der ODC-ers en dit werd de gastheren noodlottig toen v. d. Bogaard op een ervan toesnelde en met een schitterend doelpunt ODC de leiding gaf 0-1. Dit doelpunt gaf de ODC-ers zulk eeninspiratie, dat er voor het zeer talrijkepubliek een voetbaldemonstratie werdvertoond, zo weergaloos snel en metzulk een technisch raffinement, dat ookde ODC-supporters er verstomd vanstonden. :·'De defe'nsie van de Ossenaren werd volkomen overspeeld en de ijlings teruggekomen binnenspelers konden alleen nog maar de verwarring vergroten. Onverstoorbaar en met groot elan trokken derood-wit-blauwen, prima gesteund door de kanthalfs ten aanval. Doelpuntenkonden niet uitblijven. Eerst was hetScheepers, die öp een goed aangege-

1 

ven hal van Bergwerff de tweede treffer
inzond, daarna was de kogel van v. d. Bogaard, die door de lat werd gekeerd,slechts uitstel van executie, want de te-. rugstuitende bal werd door de toestormende Scheepers enorm hard in het,doel gejaagd 0-3. Vervolgens wederom een aanval van man tot man, welke op de rechtervleugel belandde bij Bergwerff, die Scheepen; in staat stelde omde hattrick te verrichten 0-4. Even daarna snelde Bergwerff helemaal naarde linkerwing, kreeg de hal toegespeeld,plaatste meteen door naar Van Munster,die onmiddellijk de situatie begreep en de bal aan de i11midde-ls vrijgelopenBergwerff retourneerde, die daarna kanszag om de OSS-keeper voor de vijfdemaal te slaan 0-5. • 
Met deze voorsprong luwde het ODCoffensief enigszins en kregen de Ossenaren kans om wat op adem te komen. Bij een aanval op de ODC-veste werdeen speler van OSS te zwaar gehinderden uit de hiervoor toegekende penaltyhad de Osse ploeg de eer al kunnenredden. Men schoot echter teg_en de lat,waarna de ODC-verdediging kon wegwerken. Na de rust probeerden de Ossenaren de achterstand door een hevigoffensief wat in te lopen, maar dezepoging strandde op de zeer solied spelende ODC-achterhoede. Slechts eenmaal zagen zij kans om te doelpunten,doch de ODC-voorwaartsen antwoordden hierop direct met een tegenpunt1-6. 
Toch gaven de OSS-ers de strijd nogniet op, maar het was vechten tegen de bierkaai.
Enerzijds stelde de ODC-voorhoede methun gevaarlijke uitvallen de achterhoede van de Ossenaren niet in staat om hunvoorhoede de nodige steun te verlenen,anderzijds was de ODC-verdediging eenwaar struikelblok. Toen v. d. Bogaarduit een penalty de stand op -1-7 hadgebracht en Bergwerff daarna 1-8 liet, noteren vond ODC het welletjes: Menhad met een van de concurrenten opondubbelzinnige wijze afgerekend.
Pl'()j(ramma voor a.s. Zondag: 

O.D.C. -Baardwijk. 
A.s. Zondag komt Baardwijk naar Boxtel. Dat is de ploeg, die ODC momenteel het dichtst op de hielen zit. Wijverwachten daarom a.s. Zondag een spannende- strijd, die ongetwijfeld veelbezoekers naar. het sportpark zal trek-
ken. • 

O.D.C.-JUNIOREN.

Programma voor 3 en 4 November: 
Zaterd�: 2 uur: ODC 12-ODC 13 2 uur: ODC 10- ODC 11 

3 uur: Wilhelmina 12- ODC 9 

half 4: ODC. 8- Boxtel 9 
Zondag: 12 uur: Zwaluw 5- ODC 5 

12 uur: ODC 7- Conoordia 8.
1 uur: Wilhelmina 8 -ODC 6. 

M.U.L.O. 3 - D.V.G. 2 - 3
In een voor de rust door DVG goed gespeelde wedstrijd, hebben de Liempdenaren j.l. ZondaP- beide puntjes machtig kunnen worden. 
Na de aftrap volgde direct een groot overwicht van DVG. De middenlinie beheerste het middenveld volkomen en deDVG-achterhoede kon het op haarslofjes af.
Na 12 minuten reeds scoorde VanSchijndel uit een goede voorzet vanrechts 0-1. Daarop .kwam Mulo wel
iets meer opzetten, maar stranddesteeds op de buitenspelval van DVG.
Na 11 minuten schoot v. d. Velden uiteen doelworsteling tegen de paal, waarna de terugkaatsende bal door Smulders werd ingeschoten. 0-2. 
Nog voor de rust bracht Mulo uit een corner, met een mooie kopbal, de standop 1-2. Deze goal was voortgekomenuit een grove dekkingsfout van deDVG-rechtshack, die zijn tegenstandertrouwens voortdurend te veel vrij spelgaf.
Na de thee zag men onmiddellijk eel)sterk aanvallend Mulo, maar al spoedig wist DVG zich weer los te werken.Enige mooie aanvallen werden opgezet,maar door slechte afwerking om zeepgebracht. 
Na 21 minuten kreeg Mulo een penalty
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te nemen, die onhoudbaar werd ingeschoten 2-2. 
Vier minuten later echter kreeg van. der Velden van zijn medespeler v. d.Boer een mooie kans, die hij niet onbenut liet: 2-3. 
Even later scoorde Mulo weer, maar dit doelpunt werd door de scheidsrechter wegens buitenspel geannuleerd. Toen trok DVG geheel terug in de verdediging, en belette Mulo nog een ge-. lijkspel te forceren. 
Het tweede elftal was vrij. De junioren A speelden thuis tegen Gemonde en wonnen met 6-1. Dè Junioren B speelden Zaterdagmiddag 1-1 gelijk tegen de dito's vanSchijndel.

Voor a.s. Zondaa de wedstrijd: 

E.L.I. - D.V.G.

GROOT KEGELCONCOURS. 

Donderdag 25, Zaterdag 27 en Zondag28 Octoher is het door de Bossche Ke
gelhond georganiseerde kegelconcoursgehouden. Dit kegelconcours, waaraan verschillende bij _genoemde Bond aangesloten· clubs deelnamen, werd onder veel belangstelling gehouden op de drie -banen van het Boxtelse kegelhuis Theuwkens; het had een zeer geslaagdverloop. 
De uitslagen luiden :
Club-Kampioenschap: ,,De Vrije Oub",

Boxtel, 533 hout, 74 treffers;de Boxtelse club "Tonevido"moest het met 533 hout en 72treffers hiertegen afleggen. 
Korpsprijs A. - (te Vijftallen):

1. Tonevido (Boitel) 361 hout2. de Vrije Club (Boxtel) 359 3. Steeds Beter (Boxtel) 3284. O.K.N.V. C's-Bosch) 3225. O.K. (Oss) 2986. de Kleuvers (Boxtel) 271
Korpsprijs B. ('.le Vijftallen):

1. Poedelvrees ('s-Bosch) 2722. • Mohilia ('s-Bosch) 2703. de Kleuvers {Boxtel) 265
Drietailen: 1. de Vrije Club (Boxtel) 1862. O.K.N.V. ('s-Bosch) 169
H�te Korpswerper A.:

M. v. d. Velden (Oss) 88
B: F. v. Liempt ('s-Bosch) 82
Dames:

Mevr. v. d. Laan (Boxtel) 55
Treffers,prijs A.:

Tonevido (Boxtel) B: Poedelvrees C's-Bosch)Negenprijs A.: Tonevido (Boxtel)B: Tonevido (Boxtel)
Vrije Baan Heren:

4945 
19 x 913 x,9 

1. M. v. cl. Velden (Oss) 45-43
2. J. Bruysters C's-Bosch) 45-413. A. de Haas (Boxtel) 2 x 444. J. • Voermans (Boxtel) 44-3 x 435. F. Mollen C's-Bosch) 44-2 x 436. L. v. cl. Eerden (Boxtel) 44-427. M. v. d. Vorst (Boxtel) 44-418. A. Sèhintz C's-Bosch) 43-2 x 429. Dr. J. Koning (Boxtel) 43-42 

Vrije Baan Dames:
1. Mevr.- v. Grinsven-Theuwkens (Boxtel) 40-392. Mevr. de Haas (Boxtel) 403. Mevr. v. cl. Veerdonk C's-Bosch) 2 x 36-34-334. Mevr. v. Boxtel (Boxtel) 2 x  36-34-315. Mevr. v. d. Sande-Theuwkens (Boxtel) 36

Persoonlijk Kampioenschap A:
1. M. v. d. Velden (Oss) 822. W. Bovendeert (Boxtel) 80B: 1. L. v. d. Eerden (Boxtel) 69

Persoonlijk Kampioenschap Dames:
Mevr. Martin ('s-Bosch) • 60

en BAM 

. ... .

DE RUTSCHBAAN. Bim en Bam vormen een pienter stel, dat weten we zo· stilletjès aan al wel. Ze .zitten altijd vol nieuwe en mooi-e plannen. Zo hebben ze vandaag het idee een rutschhaan te maken voor alle kleine
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dierenkindertjes. Dat is een reuze plan! Ze_ gaan onmiddellijk aan de gang metzaag en hamer om. 3 .. kleine wagentjes temaken. Dan gaan ze naar de grote slang : ,,We willen een rutschbaan maken", zeggen ze, ,,doe je mee?" De slang doet 

,dolgraag mee en  zo heqben de kleintjes even later een ongekend plezier met hetrijden over de rug. van de slang in dekleine wagentjes. Iedere. keer als .ze naar beneden komen, gieren ze het uit;ja, de slang is een goede rutschhaan ! 

" 
" 
" 
" 
" 

-~ 

~~~ .. 



Voor de balie 
DE TANK WAS VAN DE STAAT. 
De eerste maanden na de bevrijdin'gvormde de stukgeschoten Duitse tank,,Siegfried" nog een bezienswaardigheid,die 's Zondagsmiddags heel wat wandelaars trok. Later ging men er alleen's zomers nog met de logees heen en tenslotte raakte ook dit brok onoverwinne!iike Wehrmacht ver,geten. In dewisseling van. de seizoenen bladderde de camouflageverf ·'·er af. Een mees bouwde er zijn nest in. De laag roestwerd steeds dikker en in zijn nutteloosheid werd de tank een symbool van devrede. De tijden veranderen. Ook deze helduit het Nibelungelied werd ·de actualiteit weer binnen gereden. Weliswaar niet op machtig ratelende rupsbanden,maar op fietswielen van het gammelewagentje dat de woonwagenbewonerhaid samengesteld, die de onderdclénvan de tank sloopte en als oud ijzer aande man bracht. Tenslotte bleef er nog800 kg Wehrmacht over, te zwaar voorhet wagentje, maar ook te zwaar om telaten liggen nu oude metalen zo kostbaar zijn, dat men ze welhaast in wat-• ten gaat verpakken. De ijverige woonwagenbewoner gingnaar de zakenman, die de rest ook hadgekocht. Voor vijftien gulden zou hijde plaats wijzen, waar de ijzermijn lag. De zakenman moest dan voor het vervoer zorgen. Men werd het eens voor een tientje. De• zakenman kwam die middag met zijnFordje naar het woon:\Vagenkamp, namde gids aan boord, en hobbelde vervolgens de _ hei over naar de tank. Bij eenboer moesten nog een paar balken worden geleend voor het opladen. Maareven later konden de verschrikte mezenuit de jeneverbessen begluren hoe hunl;mrcht en toeverlaat werd weggereden. Bij het woonwagenkamp zou de gids uitstappen. Tevoren wilde hij dat tientjeeven vereffenen, want binnen is binnen."Tientje?" zei de zakenman, ,,Ik weetvan geen tientje af. Die tank is tochniet van jou?" En hij gaf zijn begeleidereen gulden voor de moeite. 

Deze stak de gulden vlug in zijn zaken sloeg toen alarm. In weinige minuten waren de woonwagens leeggelopen. Vrouwen met slordige haren en jammerende kinderen wierpen zich als hetware voor de oude Ford om de manhet wegrijden te belemmeren. Mannen,ruw gewekt uit hun middagdutje, naderden met ogen vol bloeddorst. De wegwijzer sprong heen en weer als een duvel uit een doosje, roepende dat hijdoor deze kapitalist was opgelicht. Eenonguur persoon nam bedaard het stuksigaar uit de mond van de zakenman en rookte dat kalm verder op. Juist toen de handtastelijkheden goedzouden beginnen naderde de verbalisant,die al uit de verte "Halt, politie!" riep.Enkelen van de belegeraars verwijderden zich haastig. Anderen klemden zich met onschuldig gebaar aan de uniformjas vast, heil en troost zoekend bij debeschermende arm van de wet. De zakenman wilde van deze pauzeaan het front gebruik maken om metzijn amechtig vrachtwagentje zo sn�Imogelijk weg te rijden. Maar dat lukteniet. Hij moest mee. ,,Naar 't bero"�zoals de agent het opgewekt zei. Ookde nijvere woonwagenbewoner moestmee, eerst als getuige, later als verdachte. Samen kwamen ze nu voor de politierechter wegens het opzettelijk enwederrechteliik wegnemen van een hoeveelheid ijzer, toebehorende aan deStaat der Nederlanden. En samen gaan ze een maand de gevangenis in. 
u't Was maar goed dertig gulden waard" sputterde de zakenman nog. Maar waar-.de is een zeer betrekkelijk begrip. Alsmen alle formulieren rekent waarop de oorlogsbuit zes jaar geleden is genoteerd - om daarna weer te worden vergeten, dan is de kostprijs waarschijnlijkveel hoger dan dertig gulden. En bovendien, wie zal de waarde schatten van hetrestant van de Wehrmacht voor de verdediging van de heilige rechten der democratie? Neen, die maand hebben ze dik verdiend. Ook al had de tank "Siegfried" daar nu nog vergeten liggen te roestenals zij hem niet voor de dag hadden gehaald. Willy H. Heitling. 

Parochl·e A d 
gel. jrgt. voor Bartholomeus Voets. 

• ff_en a Hedenavond om 7 uur Kruisweg, waar-
b na kort Lof v. w. Octaaf van Aller-

z d les. 
zielen .• 25e on 8.1( na Ptn teren. WOENSDAG: Feestdag van St. Willi-4 November 1951. brord, Patroon van de Nederlandse 

0
H. Mis van de 4e Zondag Kerkgemeenschap. kwart voor 7 gel. na Driekoningen. mndst. voor Antonetta Schuurmans; z.a.

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. gel. mndst. voor Jacobus de Pijper; halfDe H. Missen zijn om half 7, kwart 8 gel. H. Mis. voor Jo Bergman; z.a. gel. 
voor 8; 9 uur en om half 11 de Hoog- mndst. vo_or Wilhelmin,;t v. Schijndel-v.
mis. De H. Mis van half 7 voor het Ravesteijn; half 9 gez. mndst. voor Emgeesi:eHjk en tijdelijk welzijn der pa- bertus Crols; z. a. gel. H. Mis voorrochie; z. a. gel. H. Mis voor Hendri- Theodorus Franciscus van Son en Jocus v. d .. Meerendonk; kwart vóór 8 hanna Vorsten de huisvr. gel. H. Mis voor Josephus Martinus v. Hedenavond om 7 uur Kruisweg, waard. Laar v. w. de kinderen; z. a. gel. H. na kort Lof v. w. Octaaf van Aller
Mis voor Henrica Maria Smits; H. zielen. Vanavond om 8 uur godsdienstHartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis cursus voor 18 jarigen. Voermans en Henrica Vervoort; om 9 DONDERDAG: kwart voor 7 gel. jrgt.uur gel. jrgt. vqor Marc_ellus - v .. Boxtel-. voor Johannes Cornelis v. Krieken; halfv. d. Ven; z. a. gel. H. Mis voor Hen- 8 gel. H. Mis voor de over!. oudersrica Veroude; H. Hartaltaar gel. H. Mis Francis Mombers en Cornelia de huisvr.voor August v. d. Ven; en om half 11 z.a. gel. H. Mis voor Karel v. Rooii,de Hoogmis voor de overleden leden Maria Anna v. d. Velden; half 9 gel. H.der Broederschap van het H. Bloed. Mis voor Franciscus v. Heesch te WauVandaag na de Hoogmis zal de H. bach over!.; z.a. gel. H. Mis voor de�loeddoek ter verering worden uitge: over!. fam. v. Vlerken-Vorsten. steld. • Hedenavond om 7 uur Kruisweg, waarnaVandaag afhalen van het congregatie- kort Lof v.w. het Octaaf van Aller-bJaadje "Ave Maria" in de sacristie. zielen. Vandaag gaat in alle H, Missen de 2de VRIJDAG: Aanbîddingsda,I( voor onzeschaal voor de bijzondere noden van het Parochie. Het allerheiligste wordt omEpiscopaat, welke bijzonder in de mild- half 7 uitgesteld; om kwart voor 7 gel.dadigheid der gelovigen wordt aanbevo- H. Mis voor Lamberta Smits-v. Kemlen. Vanavond om 7 uur Lof met rozen- pen; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica v.hoedje. Laarhoven; half 8 gel. mndst. voor Woensdag 7 November is het de feest- Theresiä Johanna Heerius-Strijbosch;dag vai:i de H. Willibrord, Patroon van z.a. gel. H. Mis voor Adrianus vanonze Nederlandse Kerkprovincie. Weert; half 9 plechtige H. Mis gez.Vrijdag 9 November wordt in onze mndst. voor Petrus v. d. Velden; z. a.parochie de jaarlijkse Aanbiddingsdag gel. jrgt. voor Johannes Cornelis gehouden. 's Morgens om half 7 zal het Troeyen. Hedenavond om 7 uur plechAllerheiligste worden uitgesteld, waarna tig sluitingslof met Te· Deum. Na het 'het Pange Lingua wordt gezongen. Lof wordt gezongen: Looft uwen God 's Avonds om 7 uur wordt de Aanbid� alle tongen en talen. dingsdag gesloten met .een plechtig Lof . ZATERDAG: kwart voor 7 gel. mndst.met Te Deum. Na het Lof wordt ge- voor Jacobus Vullings; half 8 gel. mndst.zongen: Looft Uwen God alle tongen voor Petrus v. d. Velden; z. a. gel. H.en talen. Op deze dag wordt om half 9 Mis voor de over!. fam. v. d. Ven-deeen plechtige .H. Mis OPf«dragen. Zij Laat; half 9 gel. H. Mis voor de over!.die bloemen wi11en plaatsen bij het H. fam. Oercx-v. d. Ven. Sacramènt, brengen deze 's Woensdags Het H. Sacrament van het Huwelijkin de omloop ·achter-het altaar. Degenen .·wensen te ontva112en: .. die 'liever geld willen geven voor de ver- Jacobus Johannes v. Roessel, geb. tesiering kunnen hun bijdrage storten in· Oisterwijk en won. in.onze parochie ende bus aan de heofdingang van de kerk Petronella Cornelia v .. d. Horst geb. enf en ook in de offerbus bij het z.g. kate- . won. in deze parochie; Johannes Henchis!llusdeurtje. . dricus v. Weert, geb. en won. in onze, ·Maandag-, Dinsdag-, Woensdag- en parochie en Hendrica Petronella Corne.D�mderdagavond om 7 uur Kruisweg lia Smulders, geb. en won. in Liempde;waarna kort· Lof. voor de ·Gelovige· Zie- Johannes Jansen, geb. en won. in deze Jen, vanwege het 'Octaaf van Allerzielen. parochie en Johanna Voets, geb. en won.Vrijdagavond om 7 uur :.p)échtig , Lof in de parochie. van het H. Hart, waarvanmet Te. Deum. Zaterdag is ér gelegen- heden de te afkondiging-geschiedt. heid tot biechten van· half 3 tot 4 uur Johannes Gerardus v. Helvoirt, geb. eneh,.van 6 tot half 8. won. in deze parochie en Maria WouDopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. tera Slenders, geb. en won te Vught (St.Oµi zo.· weinig; mogeJiik ·warmte in de Petrus), .waarvan heden de 2e afkondikerk·verloren.te .laten gaan, zal het kate- • ging geschiedt. chistnusdeurtj_e , voorlopi� . gesloten blij- De ge1ovigen zijn verplicht de hun beven:·.· . , , , · , kende huwelijksbeletselen, waarin niet isMaandagavo1;1\l o.m .half 8 Mariacongre- gedispenseerd, ten spoedigste aan de_gatie. • .', . • pastoor bekend te maken. Woensdagavond çm 8 uur • godsdienst-cursus voor 18•jarigen. , , , • PAROCHIE H. HART, BOXTEL.·
MAANDAG:' kwart voor. 7 gez. mndst. De eerste schaal "de stuiversschaal"voor ·Heiulricus,' ... v. :d. Mèerendonk_; z. a. gaat voor de kérk, de tweede schaal
�I. H. Mis voor Comèlis v.· d: Heuvel; gaat voor de Bijzondere Noden. H. t-fartaltaar· gel. jr,_gt: voor Pina v. d. En op deze eerste Zondag van de maandBra_micde !lever'/ half 8 gel. H: Mis voor . mogen wij speciaal nog eens aanbevelendè familie• Wallach; half 9 gel. H. Mis 'de collecte'buiten aan dé kerk ten batevoor· Alphons v. Vlerken en Jacques de van onze H. Hart Stichting. zoon;, z; a, gel. H. Mis voor Petrus De J-loogmis is vandaag met volkszang.Voets én Ida v. d. Heyden-van Rooij. Vanavond is het om 7 uur Lof metHedenavond om 7 uur Kt'llisw,eg, waar- rozenhoedje_ voor •onze parochianen inna. kQrt Lof v. w. Octaaf , vin· Aller- het buitenland en·· voor het behoud van'zielen: •. , .. • ' . • de vrede. Daarna Kruisweg. voor de Ge-Vanivobd•;half�S·-Mariacongregatie:· '·' l<iviae .Zielen. . • • • Df.NS_D.AC.:,;1Qv11r( ,�oor 7 gel. H. Mis. Woen- - feestdag van de· H. Wilvoor. Henriça:' yan'." Schijndèl v. w. haar librord, de voornaamste Patroon. van de broertjes ·:en zusjes·, ;z:: •a/,·gel. H. Mis Nederlandse Kerkprovincie. Om 7 uurvoor de over!. fa111 ... v.' M· Simde; half 8 pl. gez. d .. voor de leden van het Broe-• gel. H. Mis voor Henr.ica v. Schijndel derschap. Na dè H.H. Missen zal de.,v.-w. de .buurt;.h�f 9 gel. H ... Mis voor reliquie· van St. Willibrord ter vereringde over!. fam. 'Michielsen-Voets; z. a. worden aangèboden. Vanaf Woensdag

en gedurende het Octaaf kunnen zii, diede kapel op Luissel bezoeken, een volleaflaat verdienen op de gewone voorwaarden. Dit voorrecht is door een pause)ijk indult aan onze kapel geschonken,waar St. Willibrord vereerd wordt alsde Apostel van Brabant. Zondag a.s. zalin de kapel op de gebruikelijke wijze de devotie tot St. Willibrord gevierdworden. Vrijdag - des avonds om acht uur H.Familie voor mannen in de Wijk-kapelde Burcht. •• 
A.s. Zondag zal de Z. E. Pater de Koning, Witte Pater, in alle H.H. Misseneen predicatie houden om de collecte ten bate van de St. Martinus-naaikring aan te bevelen. Deze collecte voor deStille Armen in onze parochie wordt tenzeerste in uw milddadigheid aanbevolen.Tenslotte willen we alle belanghebbenden vriendelijk verzoeken zich er aante houden zoals in het begin is bekendgemaakt, dat alleen diegenen die tot denieuwe wijken behoren de Burcht-kapeldes Zondags bezoeken. Want het komtde laatste tijd herhaaldeliik voor dat inwoners van deze nieuwe wijken geenplaats hebben, daar deze bezet zijn doormensen uit de oudere wijken. Mogenalle gelovigen hierin hun medewerkingverlenen. ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. totbijzondere intentie; 7 uur I. d. voor eenoverleden moeder; 8 uur I. d. voor Johanna Maria v. Zeeland v.w: de buurt;kwart over 9 1. d. voor Johanna Mariav. Zeeland v. d. Broederschap van deH. Eijk; half 11 Hoogmis tot bijzondereintentie. In de Wijk-Kapel de Burcht: kwart over 7 1. d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der parochianen; half 9
1. d. tot bijzondere intentie; kwart voor10 I. d. tot bijzondere intentie. MAANDAG: 7 uur I. d. voor HenricusJohannes Rooijakkers v.w. echtgenoteen kinderen; zijaltaar 1. j. voor Leonardina v. Weert; kwart voor 8 I,_ d. voorCornelis Pijnenburg en Francisca Dieden; zijaltaar I. d. voor Maria Kurversv. Nistelrooij; half 9 1. d. voor overleden Familie v. Hoorn-Strijbosch. DINSDAG: 7 uur I. d. voor Johannesv. Schijndel en Johanna Zwanenbergz.e.; zijaltaar I. d. voor overledèn familie Bertens-Voets; kwart voor 8 I. d.voor Jan Raaijmakers v. w. de kinderen; zijaltaar I. d. voor Gerardus v. d. Heijden en Maria Kronen burg z.e.; half 9 
I. d. voor Petrus Smetsers, Anna Overdijk z.e. en Maria de dochter. • WOENSDAG: 7 uur pl. gez. d. vooroverleden leden van de Broederschapvan St. Willibrord; zijaltaar I. d. voorCornelia Verhoeven-v. Turnhout te Geldrop overleden; kwart voor 8 I. d. voor Henricus v. Weert en Leonardina v.Grinsve11 z.e.; half 9 gez. jrgt. voorMartinus Habraken en Henrica v. d.laar z. e.; half 8 in de wijk-kapel I. d.voor Petronella v.• Oers. DONDERDAG: 7 uur I. d. voor Johanna Maria v. Zeeland-Boeren; kwart voor8 I. d. voor Wilhelmus v. d. Velden teLiempde over!.; zijaltaar I. d. voor deoverleden familie Megens-v. d. Looij;half 9 I. d. voor Adrianus Kuijpers enMaria Habraken z. e. VRIJDAG: 7 uur I. mndst. voor Hubertu� Jos_ephus v. Susante en Jos. v. Susante de zoon; kwart voor 8 I. j. voor Martinus v. d. Sande en Helena v. Ervoort z.e.; zijaltaar I. d. Jacobus Cuppen; half 9 gez. jrgt. voor Lies de Kortv. d. Elst. ZATERDAG: 7 uur I. d. voor Jan vande Nosterum; kwart voor 8 1. j. voorGijsbertha Peijnenburg-Valks; zijaltaar
I. d. voor over!. fam. Grothausen-Kurvers; half 9 I. d. voor Henrica v. Rooijv. d. Laak. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo-hanna Olyslagers. . MAANDAG: half 8 jrgt. voor de Zeer-

eerw. Heer Andreas Maas en afgestorven familie. DINSDAG: half 8 jrgt. voor JoannaGeerts-v. d. Rijdt. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus v. Abeelen. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmina hsvr. van Wilhelmus Abeelen. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor HenricusSchellekens. • ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Martinahsvr. van Henricus Schellekens. Deze week zullen geschieden: Maandag H. Mis voor Antoon v. Kempen en Antonetta de hsvr. Dinsdag H.Mis voor Frans v. Eindhoven. Woensdag H. Mis voor Henricus Kemps.Donderdag mndst. voor Henrica Vorstenbosch. Vrijdag mndst. voor Cornelia Kapteyns. Zaterdag mndst. voor Elisabeth Verhagen. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. Om 7 uur H. Mis tot zekere intentie;om half 9 H. Mis voor Harry van Dijk;om 10 uur de hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. De eerste schaal is voor de eigen kerk;en de tweede voor de Bijzondere Noden.Na de hoogmis vergadering van St.Vincentius in Orion. De leden ·van de St. Vincentiusvereniging zullen de komende 14 dagen bij U hun jaarlijksehuis aan huis collecte komen houden.Vanmiddag om half 3 Oefening van deKruisweg, waarna zegen met het Allerheiligste. MAANDAG: om kwart over 7 H. Mis voor Johannes Maas als lid van de Broederschap van de H. Antonius te Waalwijk; kwart voor 8 H. Mis voor deoverleden leden en weldoeners van deSt. Elisabethvereniging. Des middags om3 uur vergadering van St. Elisabeth inde pastorie. DINSDAG: om kwart over 7 H. Mister ere van de H. Theresia uit dankbaarheid; kwart voor 8 het mndst. voorJohanna Renders van de Moosdiik. WOENSDAG: de feestdag van de H.Willibrord: om kwart over 7 H. Misvoor Joannes Brands; om kwart voor 8H. Mjs voor Antoon van Kuringen enJohanna van der Heijden de hsvr. DONDERDAG: om kwart over 7 H.Mis voor de leden van de godvruchtigevereniging ter ere van de H. Theresia.om kwart voor 8 H. Mis voor AdrianusDankers. VRIJDAG: om kwart over 7 H. Mis tot bijzondere intentie; om kwart voor 8 • H. Mis ter ere van het H. Hart van·Jezus voor verkregen weldaad. ZATERDAG: om kwart over 7 H. Misvoor de leden van de godvruchtige vereniging ter ere van de H. Theresia;om kwart voor 8 H. Mis voor Adrianus van den Breekel. Gelegenheid tot biechten: dagelijks voor de H. Missen en Zaterdag des middags van 6 tot 7 uur. Katechismuslessen deze week op school:Klas A: les 16 en 17. Klas B: les 12 en 13. Klas C: de vragen 112, 114 en 115. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,LIEMPDE. ZONDAG: half 7 I. m. tot welzijn derparochie; 8 uur I. j. voor Job. Vingerhoets; 10 uur z. j. voor Maria Mart. v.Dijk; 3 uur Lof, daarna meisjescongregatie. .MAANDAG: 7 uur z. m. vóor Cornelia v. d. Laar; half 8 1. j. voor Adr. Putmans; 8 uur I. j. voor Anna Maria Adr.v. d. Velden. DINSDAG: 7 uur I. j. voor Corn. Traa;half 8 I. j. voor Henricus v. Erp en Johanna de hsvr.; 8 uur I. j. voor AdrianaJan Sanders; half 10 z. huwelijksmis. WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Catharina Jan. v. d. Langenberg; half 8 z. j. voor Theod. Versantvoort; 8 uur 1. j. voor Hendr. v. Aarle. DONDERDAG: 7 uur z. j. voor MariaTheod. Versantvoort; half 8 z. j. voor Petrus v. Houtum en Ida de hsvr.; 8 uur 

I. j. voor Hendrica Hendr. v. Aarle. VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Michiel v. d.·Velden; half 8 z. j. voor Everd. v. d. Vleuten; 8 uur I. j. voor Corn. v. Dijken Maria de hsvr. ZATERDAG: 7 uur z, j. voor CatharinaEverd. v. d. Vleuten; half 8 z.j. v. Arnoldus v. d. Wiel; 8 uur I. j. voor Cornelia Henri v. Dijk. ZONDAG: half 7 1. j. voor CorneliaLeon. v. d. Laar; 8 uur I. m. tot welzijnder par.; 10 uur z. j. voor Johanna Maria Arnoldus v. d. Wiel. In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur I. m. voor PetronellaFrans Vingerhoets. Dinsdag 7 uur 1. m.voor Hendrik Hulsen. Woensdag 7 uur
I. m. voor Hub. v. Aarle v. w. de Klom�penmakerspatroonsbond. Donderdag 7 uur I. m. voor Jan Maas. Vrijdag 7 uur 
I. m. voor Jos. v. d. Velden over!. lid H. Cunera. Zaterdag 7 uur I. m. voor Wil-·lem v. d. Velden over!. lid Boerenbond. Zondag 7 uur 1. m. Laur. Quinten v. w.,de kleinkinderen. Deze week zal de kapelaan op geÖruikeHjke wijze de omgang houden. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. H. Mis v. d. 4e Zond. na Driekoningen.H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uurHoogmis voor de Parochie. Tweedeschaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof metRozenhoedje; na het Lof een lied. Woensdag is het de feestdag van de HWillibrordus, Patroon van onze Parochie. De plechtige viering van dit feestzal worden uitgesteld tot Zondag a.s. In de loop van deze week zal de boteromgang plaats hebben. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhelmina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Misvoor de Zeer E�rw. Heer Piggen; 10uur Hoogmis voor de parochie. MAANDAG: 7 uur gez. H. Mis voorde Weled. Heer Albertus van Roosmalen; 8 uur H. Mis voor de Zeer Eerw.Heer Piggen. DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Mariavan Zeeland-Boeren te Boxtel over!.; 8uur Jrgt. voor Jacobus Spooren. WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Ma�aHendrina Spooren-v. Erp; 8 uur H. Mi.svoor Mej. Maria Emerentia Banens. DONDERDAG: 7 uur H. Mis voorMaria van Zeeland-Boeren te Boxteloverleden; 8 uur H. Mis voor Wilhelmina Spooren-v. Grinsven, VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Adrianavan de Ven-v. d. Struyk; 8 uur mndst.~ voor Gerardus van den Akker. ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. Intentie (R); 8 uur jrgt. voor Hendricus Spooren. Elders: H. Mis voor Gerardus Josephusvan Oers. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. Zondag 4 November. Feestdag, vá.n deH. •Carolus, Patroon der kapel. Dezemiddag om 3' uur Lof met rozenhoedje.Donderdag: om 8 uur Lof. Vrijdag: Kerkwijding der Basiliek vanLateranen. Om 8 uur Lof. Zaterdàg: om 8 uur Lof. ZONDAG: om 7 uur H. Mis voorT onny Schaffer; om half 9 voor deoverleden leden der familie Windstosser; om 10 uur: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn onzer weldoeners. MAANDAG: om 7 uur voor MeesterSwaanen; om half 8 voor overledenouders. DINSDAG: om 7 uur voor Anna Gerarda Schapendonk; om half 8 v09r, Dokter Theodorus Strengers. WOENSDAG: om 7 uur voor VictorSwaanen, en op het Maria-altaar voorJan van der Linden en Adriana van Erp;om half 8 voor overleden ouders. DONDERDAG: om 7 uur voor Meester Swaanep; om half 8 voor overledenouders. VRIJDAG: om 7 uur voor Caspar v. d.Aker; om half 8 voor overleden ouders.ZATERDAG: om 7 uur voor Casparvan den Aker. 

Bii ons vertrek naat Austra- Te koop bij M. v. d. Steen,lië, wensen wij familie_, Esschebaan 18, Boxtel, eenkennissen en vrienden een toom beste· biggen. • 
Te· koop: een partij afbraak,waaronder . stenen, deuren,pannen en alle geriefhout. W.van den Oever, Onrooi 18. 

Het is al November r 
De Herfst waart al rond ; 
Uw Bloembollen moe,en 
Subiet in de grond. Harte\ijk Vaarwel toe. 

L. v. d. Heuvel 
M. v .. d. Heuvel:Verkerk. 

Gevraagd: een nette dienstbode; lief voor kinderen; koken geen vereiste; was buitenshuis; 2e hulp aanwezig. Brieven onder nummer 40 bureau van dit blad .. 
• Goed onderhouden meubelen. .Meubelhuis "De Beurs",Markt 22. 
Wij verhuren stoelen en tafelsvoor feesten ;en partijen. Meubelhuis "De Beurs",' Markt 22 
Te ; koop: 2 volbloed . vaarskalveren" melklijsten ter inzaRe, en een best stierkalf.Adr. y ... Eindhoven, Boomstr.14, G:monde. 
Te koop.: Yselster aardappelen, stierkalf' en twee vettevarkens. M. v. d. Berk, Nergena t ta. 

Werkster gevraagd:voor Maandag of • Dinsdagmorgen ,en Vrijdag hele dag.van Merheimstraat 13. 
Te koop: jongenspakje (plusfours)"· f 15,-; •blauwe garbardine, • regènjas f 15 ,-; jongenswinterjas f 20,-.. Alles zo goed als nieuw; voorleeftijd -12 à 13 jaar. Stationsplein 3: 
Te koop: Zwarte overjas, grote maat. Op 't zelfde·adres:· R'eëmailleerde badkµip. Adres te ' bevragén , 'lvl.ólen•• straat 19. 

Té koop: eerlijke kalfkoe, 5e kalf, bijna aan telling, en een Te koop: 3 tomen biggen bij trekvaars. T.b.c.-vrij bedrijf. A. v. d. Loo, Vrilkhoven, De grote beloning 
Komt Maart of April: Partij aardappelen. Adr. Dob- Liempde. belsteen, Tongeren 15. ------------ Een geurige, kleurige 

Een partij Goudreinetten, Bel- Lente-idyl. 
Te koop: Luidspreker, ge- lefleur en Sterappels te koop. De beste soorten schikt voor het nieuwe • net. A. Pijnenburg, Roond 5. Zandvliet 12. 
Te koop: Een toom beste biggen. N.L., waaronder gemerkt.Wed. H .. v, . d .. Meerendonk,Eindhovenseweg 50, Boxtel. 
Aangeboden een modèrn wandelwagentje, in· goede staat;een kinderbox; een prachtkwaliteit jongenswinterjas voor de leeftijd 13-14 jaar ,Te ),evragen Molènstraat; 19. 
Te koop: een toom beste biggen bij J. v. Dungen, Hèzelaar C 25, Liempde: 
Te koop: een toom beste biggen bij G. v. Béljouw, Roond 3 
Te· kbopi Compleet 2 persoons-opklapbed met massiefeiken ombouw. Te bevragenMolenstraat 19. 
Te koop: • een toom biggen en met nieuwe banden, terugtraprem en licht. Rechterstraat 56. 
Te koop bij M. Veroude; Mijlstraat 66, vier driftvarkens entwee dragende • zeugeri. 

NOTARIS P. MERTENS 
te Boxtel 

zal aldaar op DINSDAG 6 NOVEMBER 1951 •. voorm. 10uur, voor en: ten huii'e • vande heer G. H. Penni.ngs, Gemonde, Boomstraat. 11,, omcontant geld, 
PUBLIEK VERKOPEN; 

7-)arig ruinpaard, kalf, paardentuig, hoogkar, korte kar op luchtbanden, dorsmachine, sortèerwanmolen, bietensnijder,roggestro, haverstro, . ploeg,eg, 2 melkbussen, twee kopenmangelwortels, enz. Beziohtiging 1 uur voor hetbegin der verkoping. 
H.H. Landbouwers 

Mestkruiwagens 
Buisconstruttie f 49,Hoekljzerconstructie f 48,-
Bietensnijdermessen 
merk "Vleeshouwer'' nr. 5 f 16,70nr. 6 f 19,70
Ook andere merken. 
Ploegrister "Turnus" Te koop: een toom biggen: en ' . . nr. -5 f 22,-rode eet-aardappelen, . bij C. • . Ploegschare;n f ·12;-Vissers,. Vorst 21a. 
.H·. Hazettbêr•g Gevraagd: ; nètte·' Piètsjongen, 15 jaar. Statioaj;traat 10. • Eindhovenseweg 43, Boxtel 

BLOEMBOLLEN 
zijn verkrijgbaar blJ 

Bloemenmagazijn 

P. P� van Zogçhel,
Bosscheweg 5 - . i���•

Te koo·p gevraagd • 
Hollandse Eik�I�-
6 cent per kilo. ,. 
J .. v. DRUNEN 6: ZN·�; 
Parkweg 2 . Boxtel 
BUISHOUDMACBINES 

NAUMANN 

PHOl;NIX. 

.. NECCHI 

LADA 

INDUSTRIEMACBINES 

ADLER'en 

·oüRKOPP

Vraagt •• inlichtingen 

V�an KE'SSEl,' .. s:.
NlAIMÁCHINEHANDEL 
" MOLENSTRAAT 16 

.. 

... 
, 



PAARDE VLEES 

bl·11·tt nog steeds goedkoper ! 
Heden Vrijdagmiddag en Zaterdag tot 6 uur wederom 

onze bekende kwaliteit aan de laagste prijs, n.l. 

Bief en 'Haas . . . :. f 1,so· per pond 
Braadvlees e� Lappen f 1,40 ,, ,, 
Haché of Stoofvlees . f 1,20 ,, ,, 

• ' EXTRA RECLAME:Prima Vark�pszu l t  60 cent per pond 
Alles wordt zo.nder prlJsve�hoglng thuisbezorgd 

Engelse Handelscorrespondentie 
Nieuwe Cursus begin November 

P. v� Rijthoven, Leraar i;:ngels_M.O. Prins Bernhardstraat 29 
OOK CURSUSSEN VOOR EMIGRANTEN. 

Voor Uw Boekhouding èn • Belastingzaken
Accountant 

Het is nog wel tijd genoeg,

maar toch .. laat uw gedatchen

al eens gaan voor nuttige 'st. 
Nicolaascadeaux, zoals Bood• 

J.:\BUDDEMEl:JER, • Markt 29 KNECHTEN 
schaptassen, Schooltassen, 

Portemonnaie' s,' Pantoffels, 

fijn'e Dameskousen, enz. 
TELELOON 453 

-
' ,

VEGHEL Een mooie keuze bij Lid v.h. Ned. Coli. v. Belast. Consulenten Spreekuur Vrijdags 11-1 uur HEIJMANS 1 '·· WiJ" hebben'. een . 1 Café H. VAN ROOIJ, ' Baroniestraat, Boxtel B..:eukelsestraat '63 
c RUIME SORT ERING IN -,, -------------
GI

., -• 

:i.T af el tennis spe Ie n \ 
1 • .. Ik b 0 • . , . voor e e eurs. · ::s 
� • • ;, 4,75 5,50 • 

• 
10 

111' 7,75 ',. 8,60 
l .-.· 9,5o 10,50 
en 12,50 1 3,5o 
i 15,75 16,75 

6,75 
8,75

1150,
14,50
18,75A.''' ' •. • 

.r>·· ''.,·: J. A. GEMEN 
A.'.• SCHOEN- EN. SPORTHANDEL 
1 \, Stationstraat 14, BOXTEL, Tel. 296

Vlotte raglan jas, prachtige wollen tweed.stoffen, prima pasvorm 
9 504 . 57.50. 69.-

� Zware Ulsters, moderne ruime winta-jassen met een onberispelijke coupeen 
68 afwerking •• 78.-. 98.-
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In onze vergrote en àpart

gelegen confect ie-afdel ing 

, hangt ook UW jas gereed 1
Kom vrijblijvend eeris passen 

IN.DEN OOIEVAAR 
\.o. het. postkantoor' BOXTEL 

Opera- en Operette-avonden in het 
Stadttheater te München

Gladbach ZONDAG 11 NOV. laatate voorstelling van 
Der Fliegende Hollander (WAGNER) Vertrek om 10.45 uur, Hotel Villa Catharina. Voor• stelling 15.00 uur. ZATERDAG 17 NOVEMBER 
Operette Gräfin Maritza • (E. KALMAN) Vertrek 15.45 uur, Hotel 'villa Catharina. Voor, stelling 20 uur. MAANDAG 19 NOVEMBER 

FAUST (Gounod) Vertrek 17.15 uur, Hotel Villa Catharina. Voor, stelling 20.00 uur. Prijs f 11• p. p. inclusief vervoer, visum, plaatsbewijs en garderobe. Pas of bewijs van Nederlanderschap noodz:akelijk, Sluiting kaartver, koop 6 Nov. en 13 Nov. - Kaartverkoop en in• lichtingen 's,Hertogenbosch bij Sig.,Mag. PRINSEN, Hoge Steenweg 17, Tel 8997-; V.V. Markt, Tel. 8172 en in Boxtel Hotel VILLA CATHARINA, Tel. 533 

Boekhandel Î I E L E N 
ST ATIONSTRAA T 

* 

Raadpleeg in de komende IDeken 
onze grote. sortering 

GESCHENKEN 
1'oor elke leeftijd. 

Luxe Autoverhuur 
M. v.d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269

MAG. DE BIJENKORF 
Stationstraat 55 
Tel. No. 406 

Markt 4 
Tel. No. 489 

St. Nicolaas• Collectie 

is geheel compleet. 
Wij raden U aan nu reeds te 
kopen. U vindt nu de grootste 
keuze en U koopt prettiger en 
nuttiger dan de laatste dagen. 

De door U nu reeds gekochte goederen reserveren wij gaarne voor U tot St. Nicolaas. 
Zojuist ontvangen: grote partij 

Zwarte Kolenkitten f 3,60 

Café-
• Restaurant "MQQRWIJK'� BOXTEL

Televisie 
/----------------------

Elke Dinsdag• en Vrijdagavond· 
Programma's in de Radiogids 

80XTEL. . lf Het televisie-apparaa� is gelev_erd 'door

• N.V. VAN BOXTEL
Clarissenstraat 3 

Telefoon 479 Speciaalzaak voor Philips Radio en T,elevisie

Met Uw pijnlijke voeten C. ESHUIS. ·4711 en Boldoot
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
BE ED I G D MAK EL AAR 

MARKT 15. EN TAXATEUR 

EAU-DE-COLOGNE 
Bert v. d. Braak Medisch Gedipl. Yoetverzorgster LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 

Ook aan huis te ontbieden ALLE V ERZ EKERINGEN 
Baronle5tr'aat 73, Tel. 450 

Wat zegt U . . . . .

Zit uw Corset niet. preJtig_? 
Dan zet ik tien te ge_n één dat U 
GEEN "INDUNA:::CORSET'' �raagt l 

In een INDUNA-CORSET of B.H. 
voelt U zich zo vrij als een vogeltje in de lucht. 

EN DAN DE PRIJZEN ... 

Wat dunkt U van dit POS.ITIE-CORSET

met 3 veters, baleinen met leer afgezet, voor 

14.95

Daarbij deze bustehouder 
_ geheel van elastiek met• 

tule, in zalm en zwart voor 

s.so

INDUNA 
CORSETT.EN EN BUSTEHOUDERS 

Alleen verkrijgbaar bij : 
fa J. M. van Geel-de Koning 

• · ST ATIOMSTRAAT 22 B O X T E L  
-- Speciale corsetafdeling met aparte paskamer en g e s c h o o l d  
personeel aanwezig. 

De zomerzon gaat ons verlaten ... de avonden worden langer. We zoeken weer de gezelligheid van de huiselijke haard. Eén van de gezelligste ogenblikken van de avond, is stellig het moment, waarop genoten wordt van het kopje 
lekkere kollle ... 
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VOO'RH EEN BOXTELS C H E  COU RANT 
Advertentieprijs : 10  et, p .  kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

K A T H O L 1I E K W E E K B ,L A D V O O R B O X T E L  E N

WAT WIL DE P.B.O. ? 
Velen vragen zich af: waar gaat het toch 
eig�nlijk om met de P.B.O., met die Pu
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie? 
Waarom moet nou toch alles en alles 
georganiseerd worden? Ze organiseren 
maar alles en als het georganiseerd is 
staat het meteen onder toezicht van die 
of die overheid. De Staat haalt maar 
alles naar zich toe. Men zegt : alles goed 
en wel, maar als nu het bedrijfsleven 
ook weer helemaal georganiseerd is dan 
blijft ook daar weer niets meer over van 
onze vrijheid, dan is ook .dát weer aan 
banden gelegd en houdt de overheid ook 
dát weer in zijn vaste greep. 
Dit laatste : dat men in de P.B.O. het 
hele bedrijfsleven wil organiseren om 
het zo in één greep vast te hebben en 
vast te hóuden, is de kern van de be
zorgdheid van velen. En wij willen hele
maal niet ontkennen dat de P.B.O. zo 
ingericht kán worden dat het slechts 
een apparaat van de overheid zou wor
den om in één klap over het hele be 

1 drijfsleven de baas te spelen. Ik zeg : dat 
kán ! Maar dat zou dan niet liggen in de 
aard van de P.B.O. zelf, maar in de 
slechte toepassin11:- ervan. 
Wat bedoelt immers de P.B.O. zelf te 
zijn? 
Om hierop zo te antwoorden dat we niet 
misbegrepen worden, moeten we even 
teruggrijpen op de natuurlijke beginse
len omtrent de verhouding tu:;sen staat 
en maatschappij of m.a.w. omtrent de 
verhouding tussen de overheid en onze 
menselijke samenleving. 
Het diepste en eerste beginsel van deze 
verhouding is : het recht op vrijheid voor 
iedere mens, ieder gezin, iedere vereni
ging, iedere maatschappelijke groep, enz. 
Mogelijkheid voor botsingen van rech
ten eisen ordening door een overheid 
en a1111wezigheid van botsingen van rech
ten eisen tussen-beide-komen door een 
overheid." Dit recht tot ordenen en tus
sen:beide-komen van de overheid is niet 
çpbeperkt, maar wordt beperkt door die 
mogelijkheid of aanwezigheid van bot
�ingen in reçhten van de vrije personen, 
vrije grnepen, enz. Dit beperkende be
"lnsel voor de uitoefening van de macht 
door de overheid, heeft de lastige naam : 
!iQbsidiariteitsbeginsel. Een lastige maar 
duidelijke naam : want het geeft aan 
dat de overheidsmacht in zijn uit
oefening niets anders mag doen dan een 
,,�ubsidie" te geven tot het goede ver
lçiop der menselijke samenleving; dat wil 

({Qs zeggen : een hulp, een aanvulling 
v<1n de regeling van onze samenleving 
Qmdl\t die Qit zichzelf, in loutere vrij
heid levend, practisch onmogelijk tot een 
Roede samenleving zou uitgroeien. 
Iedere mens toch is wel mans genoeg 
(Uli voor zijn eigen recht op te komen, 
maar iedere mens wordt onmiddellijk 
l;rager in zijn ijver als het om anderen 
&<Jat. l::n om nu ieders rechten veilig te 
stellen is er die regelende, helpende, 
subsidiërende hand van een overheid 
broodnodig. 
Maar hoe is het nu in werkelijkheid ge
�an in de laatste eeuwen? • 
Na 4,e vrije s<1menleving van de Middel
ee\!Wen ond.er opperste· leidinR van de 
kerkelijke overheid, s.tortte de hele ge
zagsorde ineen onder de sto.rm van de 
Hervorming en vaa de la.tere revoluties. 
Sinds.dien waren de standen en klassen 
i,rac:tisch overgele_verd aan het recht van 
d� sterkste, met het gevolg dat de arbei
dlll:Sstand ten onder lri112 b1 slavernij en 
à{�aaJde bene.den het oestaansminimum. 
Me.n heeft toen verhete.dng g_ezocht 
dQQ( organisa.tie va• de standen. En. dit 
heeft inde�d vele • verbeteringen ge
bracht.. Maar geen afdoende en zeker 
e.e.en b,liivende verbetering omdat iedere 
stand in zijn eigen organisatie verenigd 
is- en de samenwerkin� tussen- deze Ot'll:3· 
nisaties nog steeds ni,et volmaakt is en 
ook moei'lijk vollnaakt' te kri;gen is, om
dat zij elkaar niet treffen. op. het ge
zamenlijke gebi"ed waar zij hun werk 
h.è},ben li�"en.; ' nJ. in- lm hgdrrljfs- en. 
beroepsleven. 
Let wel, w:ij spreken hier niet tégen de 
standsorganisaties : deze zijn en blijven 
noodzakelijk; wij zeggen, alleen, dat zij 
geen goede samenwerking kunnen bie
� tuséen de ve,sddtude standen. 
Wàt· huitm. ket bereik ligt van � 
stands0rgani!laties op. het punt Yaf1 dè
samenwer:l«ng der. standen en, de· Ci>pltef
iütg, van, cle strijd: der. klassen, wer.di toen 
een ta.ak van de, overheid omdat deze de 
instantie· is die, hven, de samenlèvin1r 
staan om hieDin oroening te, breniten 
waar het in vrijheid niet lukt en niet 
lu!Glbm kan. 
�o i!.i· de overlteid· er toe· gekomen om· 
�t initiatief � nemen· tQt de· Oll'anisa•· 
tie- van· het BedrijfsJeveo in- de- JJuolielê
t1echt-eliiJte- bedHifsorgànisatie; En· ntt" is 
dl- gtlQt-e- kwestie-, of: d'e-z:e• l;I.B.Ot de
vorm zal krijgen van een macl)tsapparaat 
van de overheid, of de. vorm zal krijgen 
van een. zelfstaruf� org;misaäe ;. en het 
an.twoord. op. deze vraag -. welke de 
feilen o,:is_ zuil� mo.e.tën • tonen - zal: 
ook liet antwoord· moeten geven, oo. de 
vraag of de P.B.O�. goed of niet goed; zal' 
:z;ï,tn. De P'.B.0. zal. goed· zUtt als hij' in• ·
gêricht. wordt volgens zijjl. , nat,uurlijlte. 
aii,,cl; vol�ens d.e bedoeling�n, van zijn: 
wezen zelf. Een kleihe· vergelijkihg • ter 
verduidelijl5ing :  het gezjn, zoals dit doqr 

God is bedoeld, is in zijn aard en de in
nerlijke bedoelingen van het we.zen van 
het gezin een prachtinstelling; en toch 
stichten sommige mensen een slecht ge
zin dat niet beantwoord aan aard, we
zen en bedoelingen van deze instelling 
zoals die door God in de schepping zijn 
neergelegd. He_t gaat er maar om wat 
men er van maakt! 
Zo is het ook met de P.B.O. : naar zijn 
aard en wezen en bedoelingen is dit een 
goede instelling, maar men kan ook een 
slechte P.B.O. oprichten. 
En zo komen we tot de vraag : wat be
doelt dan eigenlijk de P.B.0.? 
Teruggrijpend op het voorgaande kun
nen we het nu het duidelijkst zó zeg
gen : de P.B.O. wil : 
t e. het hele bedrijfsleven - dat teveel 
onder overheidsbemoeiing gekomen is 
- de juiste plaats geven in de verhou•
ding tussen overheid en samenleving, 
door dit bedrijfsleven weer de zelfstan
digheid terug geven waarop iedere 
groep recht geeft ; 
2. een l!()ede samenwerking brengen
tussen de klassen in hun geheel die toch 
immers in de bedrijven samen hun werk 
verrichten op zijn plaats ; 
3. goede samenwerking brengen tussen
de verschillende ondernemingen zelf, zo
dat ze niet in moordende concurrentie 
elkaar ten onder brengen. • 
Een goede P.B.O. geeft dus vrijheid, 
zelfstandigheid en samenwerking. De 
vraag is alleen maar : wat zal men er 
van maken? T. 

Klaproosdag 
Wij kunnen maar weinig doen tegenover 
het grote offer, dat de geallieerde mili
tairen, äie in de strijd voor onze vrijheid 
zijn gevallen, hebben gebracht. 
In deze Novembermaand, de maand 
waarin wij al onze doden _gedenken, 
staan wij ook voor de graven van hen, 
die bij ons hun laatste rustplaats hebben 
gevonden, in vreemde bodem, en wij 
gedenken hen. 
Maar ook gaan pe gedachten naar h!in• 
ne families, ouders, vrouwen en kinde
ren, die hun dierbaren missen. 
Ten opzichte van die families hebben 
wij een plicht van medeleven in hun 
gemis, en zij moeten weten, dat hun 
dierbaren door ons niet vergeten 
worden. 
Daartoe verzorgt Nederland met piëteit 
de graven der gevallenen. Doch ons volk 
wil meer doen. 
Het Nederlands Oorlogsgraven-Comité 
stelt zich dan ook ten doel om het de 
nabestaaQden mogelijk te maken de gra
ven in Nederland te komen bezoeken. 
Zeer velen hebben reeds door bemidde
ling van dit Comité de voldoening ge
kend van een bezoek aan ht;t graf van 
hun dierbaren, en nog steeds komen aan
vragen binnen. Alleen reeds sedert het 
begin 1951  is aan bijna 1 100 verwanten 
mogeH!k gemaakt zich te komen over• 
tqigen hoe het Nederlandse volk hun 
doden eert. 
Doch wij moeten het Comité piëteitvol 
blijven helpen in de taak, die het op 
zich heeft genomen. 
Daartoe kennen wij onze z_ogenaamde 
klaproosdag, Zaterdag 10- November. De 
da� waarop in- de gehele wereld de do
elen uit de· wer�ldoorlogen worden her• 
dacht .. 
Op deze dag zal iedere Nederlander 
aan zijn plicht tegenover de dertigdui
zend geallieerde· militairen, die sneuvel
den• voor omze vrijheid, worden her
innerd. 
Klaproosdall:, d.w.z. ieder. kope Zater
dag to November de. hem aangeboden 
klaproos, uit de opbr.engst waarvan. het 
werk v.an- 't Oorlog?graven-comi.té wordt 
megelijk gemaakt. 

Plaatselijk Nieuws 
ST. NICOLAAS. 
Naar wij vernemen. is bij Boxtel's Har
monie: het bericht- binnengek<!lmen· dat 
de Heilige Man· van· ohm is om, op Zon� 
dag 75· Novem&er a.s. zijn jaaf'lljltse 
rondru,.ng: door Boxtel' te· Houd�, en dat 
wellicht vijf van• rijn zwarte dienac.en. 
Rem Z'II!len vergezellen. 
N'a<lere· bijzonderl\eden Z"llllen, wij. in. 
onze· volgende· edities, med'edelen. 

s:r: Wff:.UBRORD: OP f.tlISSEL. 
Op t.t. No.v.ember a.s., Zondag onder het· 
octaaf. van, St. Willibror.d; zall naar de · 
ig::w:oonte in, de kapel' op. Luissel' de kin•· 
derzegen1 w.ord.en. gegeven, eni gelegen
heid worden gebodem om de reliquie te· 
vereren en wel des namiddags; van 2 • 
tot 4 uur. 

GEMEENSCH!A\PSZIN, 
De: bewoners van. Hal heboen op de ·her- · 
denlèingsda1r van: de bevrijding liun, 
dankbaarheid geuit dbor· een offervaar-· 
digheidsg�ste: 
Zij collecteerden· onder elkaa1r eern be-· 
drag- van 46. galden- bijeen- voor de• Witte"· 
Paters van de buurtscliap- Hal. 

t5 JAREN "VOGELVREUGD". 
Bij gelegenheid van haar derde lustrum 
heeft de Eerste Boxtelse Vogelvereni
ging "Vogelvreugd" voor de komende 
dagen een grote vogelexpositie georga
niseerd. 
Deze expositie wordt gehouden in de 
zaal van de heer Van Rooij in de Ba
roniestraat. De opening ervan vindt 
plaats hedenavond (Vrijdag) om 8 uur, 
terwijl Zopdagavond, na de trekking van 
de te houden loterij, de expositie ge• 
sloten zal worden. 
Deze lustrum-tentoonstelling zal door 
velen ongetwijfeld beschouwd worden 
als een mooie gelegenheid om eens 
nader kennis te maken met deze inte
ressante liefhebberij. En zij, die al eens 
eerder naar een tentoonstelling van 
"Vogelvreugd zijn geweest, zullen zeer 
zeker ook dit jaar weer gaan zien naar 
de prachtige exotische diertjes, door 
"Vogelvreugd" in grote verscheidenheid 
bijeengebracht. Het zal immers weder
om een waar genoegen zijn, zoveel vo
gelpracht bijeen te zien ! 
BEKROOND. 
De heer Ed. van den Brandt, leraar 
hoefsmid alhier, werd voor het op de 
National� Tentoonstelling van Trek
paarden te 's Bosch verzorgde hoefbe
slag begiftigd met een medaille ter be
kroning van zijn kundige arbeid. 

MISSIE THUISFRONT. 
Voor de Missie van de Zusters uit de 
Choorstraat te 's-Hertogenbosch, werd 
oo de Zilveren Bruiloft van Van Doore
malen-van Oers te Lennisheqvel f 1 3,48 
opgehaald. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 30 Oct. tot en met 5 Nov. 1951.  
GEBOREN : Hendrikus G. H. W. zoon 
van W. C. van Oirschot en M. Pastoor, 
Konijnshoolsedreef 4 Johannes A 
zoon van A. W. van Uden en Tr. M. 
Langenhuizen, Tongersestraat 4 - Ria 
W. A. dochter van Fr. van Riel en J, 
M. v. Oirschot, Het Loo 1 - Theodo
rus J. M. zoon van Th. A. Punt en H. 
A. van Munster, Grote Beemd 7 

Henricus Fr. J. zoon van Th. W. v. d. 
Laar en J. G. Smulders, Julianastraat 20 
- Johannes Fr. M. zoon van A. v. d.
Langenberg en J. M. v. d. Loo, Mijl
straat 1 3  - Maria J. Fr. dochter van 
Fr. C. V. Baeten en M. J. A. v. d. Mee
rendonk, Pr. Hendrikstraat 2 - Johan• 
nes C. zoon van A. G. v. d. Sande en 
A. Hooijmans, van Salmstraat 9.
ONDERTROUWD : Antonius G. M.
Jurriëns en Petronella M. A. van Gef
fen Gerardus Jos. van Maaren en . 
Maria T. J. N. van Schaaijk. 
GEHUWD : Petrus A. van Hemmen en 
Wilhelmina J. M. Groenewegen. 

Fatima-kapel 
0/erantwoording ontvangen 

Vorig saldo 
Wekelijkse bijdrage 
Wekelijks kwartje 
Offerbus 
N.N. Voor Marfa-hulp 
N.N. Lennisheuvel 
N.N. Baroniestraat 

giften). 
f 806,54! 
" 14,72 

0,25 
3,50 
1 ,-
3,73' 
0,50 

Totaal f 830,24! 

Oudersbijeenkomst 
in St. Petrus-parochie 

Op Zondag 25 November zal er een 
oudersbijeenkomst gehouden worden in 
de Sint Petrusparochie. Allen, die kin
deren hebben tussen de leeftijden van 
t 2 tot 17  jaar, :zullen hiertoe worden 
uitgenodiR(l. Deze bijeenkomst van 
ouders is de inzet van een serie ouders
vergaderingen die we deze winter zullen 
houden. Er zullen geen dorre sprekers 
komen. Geen mensen, die zó geleerd 
praten, dat we misschien na afloop wel 
moeten toegeven, dat ze goed van hun 
woorden kunnen afkomen - maar van 
wie we weinig praktische raad kunnen 
krijgen. 
U krijgt werkelijk een unieke kans, om 
in enkele avonden zeer veel steun en 
inzicht te krijgen bij de o)}vç,eding van 
Uw kinderen. Het wordt geen praat in 
het vage weg, maar het zal gaan over 
de opvoeding van Uw kinderen in de 
huidige moderne moeilijke tijden. 
Denk niet, dat dit overbodia Is. Wie 
van ons kan op git moment de moderne 
stromingen en gevaren overzien? Wie 
van ons heeft een helder inzicht in alles 
wat voor de toekomstige mensheid van 
groot belang is? Onderschat dit toch 
niet. Blijft niet achterwege. Onze Hei
lige Vader heeft 20 September van dit 
jaar gesproken tot de Franse Huisvaders. 
Hij zegt letterlijk het volgende : 
"Wij moeten vechten voor de rechten 
van het gezin. Een van de meest kracht
dadige pogingen is : dat de katholieke 
vaders zich aaneensluiten en dat ze sterk 
staan door dezelfde overtuiging en de
zelfde wil. Een middel wat nooit on
vruchtbaar is, is de zorg voor de voor
lichting van de openbare mening. 
Er zijn voorbeeldige christelijke gezin
nen, waar men de grote verantwoorde
lijkheid om de kinderen goed op te voe• 
den" inziet. Dat is waar. Maar het is 
helaas even goed een feit, dat de ge
zinsopvoeding in een beklagenswaardige 
toestand van verval verkeert . . . . . .  Tegen-
woordig zijn vele ouders maar weinig of 
in het geheel niet voorbereid, omdat ZE; 
al te zeer vastzitten in hun tijdelijke 
zorgen. 
De beste opvoeders stellen alles in het 
werk om de fouten van het verleden te 
herstellen door een verbetering van 
methode en door met grote moeite soms 
een nieuwe opvoeding te zoeken. 
De krachten van de jeugd moeten wor
den gestaald : hard als brons of graniet. 
Niet misvorm·d. Maar bestand tegen on
ophoudelijke schokken en slagerr. De 
jeugd moet zó worden gemaakt, dat ze 
geen zwakte meer kent in de wervel
wind van het maatschappelijke en bur
gerlijke leven. Ze moet er zelfs beter 
van worden. De wereld van nu wordt 
alle richtingen uitgetrokken door be
kwaam georganiseerde propoganda-me
thodes. Men kent geen onderscheid meer 
tussen rechtvaardigheid en onrecht
vaardigheid, tussen, zedelijkheid en· on� 
zedelijkheid. (5 Aug. 195 1 ,  Radiobood
schap). 
Komt. daarom allen naar deze eerste· 
oudersbijeenkomst op 25 November a.s. 
om fraff 4 in het V er�ngsgebouw op' 
d'e Burgaléker. Pater van' Kaam' zal' hier 
de eerste spreker zijn·. 

KINDEREN 
De laatste tijd, is de Màr-fa-v.ererinR' zeer to.egenomen. Men· schrijft in katho'-"
lieke bladen, dat de "eeuw van. Maria!' 
is aangebroken. Vanzelf brengt dit alles: 
nu, eea. zekere· rea:c:tie· v0orrt:. Sommige: 
goede Gelovigen ltunnen: net niet· b-e
grijpen. Ik gel©(!)f zelfs;. dat velen, er 
zich aan ergeren .. Ik kan me nog hel'in,· 
neiren de dag, waarop de Paus de· we-
1tel.d toewijdde aan· het Onbevlekt Hart! 
van Maria. Waar wa:s, dat nu w:eer· goetll 
voor? Dat we het H. Hart van, Jezus· 
vereerden- : goed'. Maar.· waarom nu. ook. 
weer het H. Hart van Maria. En dan 
die verschijningen ! Lourdes, Fatima, 
Beauraing; Bannemc;;, om• nog; maar en
kele plaatsen te noemen. Is dat in dè 
grond. v.an. d� zaak geent sensatie.. Gaät 
de godsvrucht van de mensen1 wel dè 
goede kant! in, als ze telkens, nun aan\. 
dacht op· W<!lncferen, en ve�chljning-en 
moeten riclitem En bijmt altifd ziln h� 
lèfö·deren, die visioenen1 krijg.en. Wàat1• 
om juist zij? - Een• groot . kàtholiek f{� 
leerde schrnjfi: in 1947: ,,fn, het heden\. 
daags katholicisme is het, voGr zov.er ht!t 
de massa der gelovigen, betr.eft!,, alleen 
aan jonge kinderen van middelmatige 
verstandelijke begaafdheiif toegestäa1t, 
om langs direc:ten, w:eg met de Hemel! in 
contact re treden. Zif. . . . . .  b�r.lren zfoh 
tot herhaling van enkele banale zilf, 
nen. . .  . .  . Fatima . . . . . .  levert- een- f!'aài 
voorbeeld van de vorm:. waartoe een 
gem·eens<:hap· tl!nslotte· de �odheid• kan 
herleiden. (E. de Greeve in "Liefde en 
Afweer").: 
Wat liierop ta: antwoorden? 
Over feiten uit ons Gèfoofsleven zäl 
men aitijd sensatie en tam-tam, maken. 
Maar wie zijn die nieuwtjes-jagers: én 
herrie!lehoppers1, dié van godsdienstigè 
gevoelenS' een' filtn'-SeenariO' willert IM· 
ken of wapens om de kerk te bestrijden? 

Od\, daar zuffen altijd mensen gevon·
den worden die van hun Geloof een l>e< 
lacfreljjlce vertoning mall:en: En o_olé altijd' 
!leden, d\e· zich lenen voor gefingeerde' 
v1s1oenen of :z:iekelilRe aanstellerii: 
Toen Paulus in Efese de ware Göd' 
pr-eekte, orale er een· Opstand. Uit van· 
mensen, dle r.eclame· wilél'en. mall:en· voor 
afgodsbeelden. 1h h·et' moderne verlichte·
Amerika: brekoo· de meb"sërt zîè:li· liet. 
hoofd' over fret' gezäntscliap· bij hef Va
tîcaán . . lkrnàdette !foubirous· hetif:t de
Hemel ruimsdiool's verdiend' alleen· al1 
d·öor liet ged'uld\g· verdragen van de sen: 
satiejagers. Evenwel : Paulus gh11t rustig 
met prelcen door êif d� H. Maàf(d· is in' 
l'.ourd1es geen enkele keér minder· ver
schenen, omdii:t" d� vrijd�nkers- plezier
zouden lieón·ert, óf örtidat de· kei�-ër ver
toornd' wäs �Wörderï. 
Maria· is d� Moeder der· éeiivöud'. :Zi)' 
streefde nóoit' iets" bi:tond'érs rtä, Zif
!-\eert' geen enltét· wo'rtder gëdaäil tiîdertii 
Haar aardse leven. Wat is Zij eenvöti:
dig als· Zii· staat bii· de ongewone· wi� 
van Haar Goddelijk Kind in Bethlehem 
of· bijl �-ét verschriltkeHtke' doödsh1!èl' van 
Iilaa11· Zobrt> 
Dit is zeker : Als iemand zich NIET voor 
semratle: lli'ertt>,, cfun.1 i� Zii het. Niliäl' wan
neer het waar is,. dat- Zij aan kinderen 
verschijnt, waarom zou Ze dat dan 
deren-:?' Jui�t mi, irt deze· moderne'. rijd\!l'i•i 
Ilh veet het niet. Toch kan het: völ1tende 
te· denken geven : 
,,Het Rijlc der· Hemelen is gelijk aart' een: 
man, die goed1 zaad op zijn akker zaaidé' .. 
Maar terwijl de me·nsep sliepen, . kwant 
zijn vijand, záaide onkruid onder de' 
tarwe· en ging' heen: Toen nu li'ef graan· 
was opgeschoteri'. . . . . .  vertoonde · zicli 
ook • 11et onlcruid. . . .  . . (Evangelie' van 
deze Zortdag. Mattlieus 1 3, Má.=30); 
Zou het missthien mogelijk zfjti dlir 

O M G E V I N G

Boxtelse Missienaaikring 
HET MISSIETHUISFRONT VOOR 
DE BOXTELSE MISSIONARISSEN. 

Werkelijke liefde is vindingrijk en ont
dekt wegèn en mogelijkheden tot groter 
bloei vart het Missiewerk met vaak een• 
voudige middelen. 
Na de prachtig geslaagde kaartavond, 
georganiseerd door de Boxtelse Missie
naaikring, het vorig laar, gingen er stem-
men op om dit te herhalen. 
Het animo voor zulk een gezellige bii
eenkomst met dit mooie doel als inzet 
heeft geweldig ingeslagen bij de Box
telse gemeenschap, en dat is de redefl 
dat de missienaaikring weer opnieuw 
zulk een echt Brabants gezellig feest wit 
organiseren op eind November. 
De belangstelling was de vorige keer ZQ 
groot, dat het Bestuur heeft gemeend 
om twee aparte avonden te moeten orgà
niseren. Een avond 11ewijd aan het meet 
ingewikkelde spel van "bridgen" efi 
een avond speciaal gewijd aan het echte 
Brabantse spel van "rikken". 
Natuurlijk kunnen de echte verwoede 
kaartspelers aan beide avonden deel
nemen. 
Het beloven weer 'ns echte gezellige 
Boxtelse bijeenkomsten te worden. 
De Boxtelse Missionarissen zullen ech
ter ook meegenieten en delen in de 
vreugde van dit echte Brabantse feest. 
Nadere gegevens over data, aart
vangsuren en plaats zullen nog nader 
worden bekend gemaakt in Brabants 
Centrum. \ 
Kaartliefhebbers houdt U gereed of 
bereidt u voor op een felle, maar nobele 
strijd van de geest. U hebt de kans btfl 
Uw kunde in het schone káartspel nog 
èens met anderen te meten. • 

De Boxtelse Missienaaikring. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER : 
Maandag 12 Nov. van 9-1 1  uur. 
Woensdag 14 Nov. van 9-10.30 uur. 
OPENSTELLING BUREAU'S. 
Het Bureau van de Burgerlijke Stand, 
Bevolking en Militaire Zaken van de ge• 
m�ente Boxtel is vdor het publiek alleen 
voormiddags geoj1end van half 9 tot 
1 uur. 

Liempde! 
TONEELUITVOERING. 
De toneelgroep van de K.A.B., af&, 
Liempde "Ontspanning na Arbeid", 
@rengt a.s. Zaterdag en Zondag, 10 eR' 
1 1  November, des avonds om half acht 
in het Patronaat te Liempde, het tone'el�
spel "De dijk breekt", in 3 bedóivéll'1 
door A. v. d. Lugt, Regie : Pater Theo-' 
dodr· Beyer A.A. 

Esch 
REIZEND ADVIESBUREAU VOOR 
OORLOGSGETROFFENEN 
KOMT IN ESCH' .. 
Het Reizen·dl Advieshor-eau· voor Oor
lbgsgetrofferten van cfe. Stichting' Het 
Zuiden 1948 zalf op Maandag 12 No
vemQer á.s. zitting houçlen in Esch, e9 
wel 01111 2 uur n.m. in Café v. SchijndeH 
Bela·nghebbenden. g-elieven zich op dat 
üur bij, het adviesbureau• fe vervoegen. 

Maria, wil Wijzën, op liét ónl<ruid' dat in 
de lcinderharfen wordt, gezaaid. Hbe 
treedt tegenwóórdig• de vrouw het kind• 
tegelffoet? Hoe in de bbeken, hoe in de 
radio en' bioscoop; • hoe op· straat eh· in 
de winkels; hoe in de· televisie, hoe- on
der de vàcántie?-? 
!ten meisje, dat een' waarlii� godsdien� 
stige, kuis.e moeder heeft- gehad, zal dáti 
beeld meedragen door het leven. Haar 
�wetett• zäl 1 scnt'eiërt, als' z-é zîch aan'-· 
stelt:- éli' al�- ze häár vröuWéliike waat-dig" 
lieid1 naar beneden haalt. Haar gewëtèn< 
zal roepèn als te ziet!, dat· ártderè vrou•· 
wen- zich- ver.gooien:-
Éen jongen, , die een waarli\k gods�ien•· 
stigë kui!:e' ttiöèdèr· liéeft' l(eliäd, za1 eer�· 
l>ietf ii-ï zith· mëëdrál:{èn • voöf db • vrouvr 
en haar roeping. Zijn hart zal schreien1 
én in opstand komen, als liii' ziet dat een• 
wouw haar róeping verloochent.
,iWii kunnen' niet stilzwijgend voorbiji· • 
l@�.n . aan. ee'n nieuw . mi�driif, waarop) 
W11 m diepe droefheid met alleen Uvil 
<!Bndacht vestigen, maar ook die van ge•· 
lieel de geestelijkheid, van alle ouder.,; 
ep burgerlijlcè- overheden : Wii bedoeleti1 
die boosaardige càmpàgnè; die de godL· 
�joz� overal v�ren, om, de nog pnae:.• 
sèhonden ziel�n <,Ier kinqeren• te- I,eäer!• 
vert . .  , . . .  :Zelts de leeftijd yan de pn•· 
�èhûld Wordt niet gespaard . . . . . .  Wie: 
Hierover_ nad.enkt, . .kan zich niet verwon""
d'eren, dat de volkeren zuchten. . .  ondeif 
d:e drélging: �til sté�s- liro(ére: rärtipen".' 
(?aus Pius XII in Encycliek lngruentium• 
!Ç1alorwM. 
IDit is zeker : als de kinderen in Zid{1 
rt\e'èd�· é!!tf st'ràletïd1 levend b'ëëld' vàrtl 
d'e Jvioeder-Máiigä';. dari· i!r dát in alle= 
geval een zaad, . dat hoµderdvoudilt< 
vrucht zal dhigen: Én zo· kon het ge.;.
lfeuren, dat tlën: kind\ dat mee naar' 
Ij,ourdes was geweest en daarna mee naai' 
Parijs- \\fettd lt�t'röond, sc�jjeJertd uit! èen 
tbneelW:ïorstèllipif, Wëgliep:- Hoévelen 
qtoeten e·r sclireien over dè werlèelljk
lfi'ld?' 
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Weekend koopjes 

• 

• 

• 

• • 
1 

i, • 
1 •■ ■■• 

geldig tot Zaterdag 7 uur 
zola� de voorraad strekt. 

Een KEUKENHANDDOEK zware 
kwaüteit BADSTOF. Geze� rode 

en blauwe ruiten 

[!Jll�t, 

f�� 1, 

van oerd�lijke kwaliteit 
gezoomd en gelast, slechts 1.28

Zo'n heerüjke warme 
DAMESPYAMA of NACHTPON 

leuk en vlot afgewerkt, is zeker 
iets voor U. Heerüjk ruim met 
lastex in de rag. 

8 90 Speciaal lage prijs. • 

Deze mooie GEMINDERDE KOUS 
(cotton) in fraaie najaarstinten, 
bieden wij U aan 

1.95voor slechts 

Geen gunstiger moment, met St. 
Nicolaas in zicht voor dit uitgelezen 

WEEKEND KOOPJE. 
'n Vroüjk geruit TAFELKLEEDJE, 

dubbel geweven 

■ 

■ 

• • • • ■ • = i met geze!Üg Tiroler motiefje ! 
1 120 x 150 an, dus voor een fünke : 
,: tafel. 

3 95 :
1 Een fantastisch lage prijs • 
1--------------
i Goede interlock ondergoederen zon-
1 der fouten. en van prima pasvorm 

zijn niet op de markt te koop. Deze ■ 
mooie singlet of pantalon, te keus, 

1 in 3 herenmaten • 
1 7 5:■ kost slechts ■ i,---------------

• • 

i ••
r 

Onze etalages staan reeds 
In het teken van St. Nicolaas. 

daarom zijn deze weekend-koopjes 
NIET geétaleerd . 

Ook U zult zeggen 
'T IS WEER 

• In den Ooievaar!
. . .;, . 

--······-······-·········-· 

Vlucht naar 
Dit is het verhaal van drie Poolse jo�e 
mannen en een 20-jarig meisje, die hun 
leven waagden in een vlucht naar de 
vrijheid. Een gevaarlijke vlucht uiter
aard, die heel wat voorbereidend werk 
had gevergd, omdat het een 450 mijl 
lange tocht werd vanuit hun door de 
communisten overheerste vaderland over 
de Oostzee naar Zweden. En dat in een 
gammel één-motorig vliegtuig, dat zij 
gestolen hadden van een vüegveld te 
Warschau waar een van hen als piloot
instructeur gewerkt had. 

Twee jaar geleden begon een zekere 
Drozunski - toen nog leerling-piloot -
reeds plannen te maken voor deze -vlucht 
naar de vrijheid. Hij had vaak naar de 
,,Stem van Amerika" en andere radio
uitzendingen uit de vrije wereld geluis
terd en aan deze roepstemmen van de 
vrijheid meer gehoor gegeven dan aan 
de angstige stem in zijn binnenste, die 
hem zei, dat een falen van de plannen 
executie of levenslange gevangenisstraf 
zou betekenen. Hii en een zekere Ziem
ba bewaarden hun geheim tot begin 
Augustus, een week voordat zij hun 
plannen ten uitvoer zouden leggen. Zij 
verzochten toen Lorens, een knappe 
handwerksman die bij de communisti
sche politie bekend stond als leider van 
een nationalistische ploeg, zich bij hen 
te voegen. Slechts een uur voor hun· 
vlucht vertelden zij het meisje Stani
slawa Nalejwyne - de verloofde van 
Ziemba iets over hun gevaarlijke 
plannen. 
Dat was op 12 Augustus, de dag waarop 
rrien even voor middernacht de mannen 
en het meisje bijeen zag komen aan het 
eind van een startbaan op het vliegveld 
van Warschau. 
Terwijl Stanislawa hun bezittingen bleef 
bewaken, kroop het trio op handen en 
voeten naar de wacht bij de hangar. Het 
waren angstige ogenblikken en de span
ning steeg ten top toen Drozunski gewa
pend met revolver en zaklantaarn, op de 
wacht toe liep. 
"De wacht trok zijn revolver en richtte 
die op mij", vertelde de piloot later, 
"doch hij herkende me en stopte de 
revolver weer in de holster. Daar wacht
te ik op. Ik liet mijn zaklantaarn in zijn 
ogen schijnen en verblindde hem even. Ik 
stak mijn pistool in zijn ribben en gaf 
mijn makkers het teken om naar binnen 
te gaan. 
De drie ontwapenden hun slachtoffer en 
bonden hem vast. Lorens ontdeed hem 
van zijn uniform en muts en hielp zijn 
makkers hem naar een andere loods te 
dragen. 
Daarna deden brozunski en Ziemba de 
hangardeuren open en gingen op de tast 
door het pikkedonker naar het vliegtuig 
waar ze mee zouden vluchten. Met 
hevels en emmers probeerden ze zonder 
succes de brandstof van de ene tank in 
de andere over te hevelen. 
Toen ze probeerden om het gehavende, 
16-jaar oude vliegtuig naar de benzine
pompen op het terrein te rijden, wilde 
het niet vooruit. Toen ze vlug naar de 
plaats terug liepen waar zij hun kame
raad hadden achtergelaten kwamen zij
juist op tijd om hem wacht No. 2 te zien
overmeesteren.· Zij namen deze wacht
vlug zijn geweer af, bonden hem vast en
renden weer naar de hangar.

Op Kalksheuvel 
wordt weer gebouwd 
Sclmldvraag nog in gedi�. 
In de maand Juli van dit jaar werd een 
,-,botsing" tussen het schijnbaar al te 
voortvarende Boxtelse gemeentebestuur 
en het 1 al te ambtelijke Den 
Haa, een langdurige bouw-
stop ' <', ,ouw op Kalksheuvel. 
Nadz rd was dat Boxtel 
reegs . oouwvergunning aan de 
arbeid was gegaan, werd een tijdrove11:d 
onderzoek ingesteld naar de vraag wie 
hieraan debet was. Gedurende deze 
periode werr' "oortzetting der . werk-
zaamheden · ··1ste �omngcom-
plex verbod"1, dens de zomer-
maanden , werkobject ont-
houden WL Jch al karig met 
werkgelegenheia ,., ___ .elde bouwvakar-
beiders. • . • 
Ofschoon de schuldvraag nu nog- steeds 
in geding is, werd dezer dagen toch toe
stemming verleend het werk weer te her
vatten, wat Maandag j.l. dan ook ge
schied is. Dezelfde aannemer en dezelf
de arbeiders zijn weer volgens dezelfde 
plannen aan het zelfde werkobject bezig. 
Met vele anderen vragen we ons hier
bij af of het voor de ambtelijke instan
ties nu wel noodzaak is geweest deze 
kwestie zó zeer op de spits te drijven, 
dat een .bouwwerk als dit (dat gezien de 
tijdsomstandigheden een snelle uitvoe
ring behoeft) daardoor vier maanden 
vertraging krèeg en pas met de winter 
voor de deur hervat mocht worden ...... 
Men zal het bevestige.nde antwoord hier
op wel klaar hebben, maar of dat strookt 
met of opweegt tegen de belangen van 
gemeente, bouwvakarbeiders en woning
zoekenden, zal zeer zeker niet bezien 
zijn. 

SPORT-NIEUWS 
STAND DER DERDE KLASSERS. 

Afd. A 
Schijndel 9 7 1 1 15 32-'3 
Taxandria 9 6 3 0 15 20-8 
V.S.V. 7 4 3 0 11 17-9 
S.C.B. 9 4 1 4 9 17-20 
Boxtel 8 3 2 3 8 18-14 
Tongelre 9 3 2 4 8 19-18 
Deurne 9 4 0 5 8 19-22 
St. M.-Gestel 9 3 1 5 7 12-15 
w.v.v.z. 8 2 2 4 6 14-12
Geldrop 8 3 0 5 6 11-23
Blauw Geel 9 2 2 5 6 16-29 
Budel Schoot 8 1 1 6 3 9-27 

de vrijheid 
De drie mannen trokken net zolang tot
dat zij het zware toestel naast de benzi
nepomp gekregen hadden. Toen zij de 
tank gevuld hadden, startten zij en 
taxieden over de startbaan om het 
wachtende meisje op te pikken. 
Toen Drozunski de startbaan terug 
taxiede om de goede vertrekrichting te 
krijgen versteende hij van schrik toen 
hij enkele mensen uit een huis in de 
nabijheid naar de hoofdhangar zag 
rennen. 
,,We hebben waarschijnlijk lawaai ge
maakt toen we de hangardeuren open
den" zeide Drozunski. ,,Daar het te 
laat was om van koers te veranderen 
kon ik niet anders doen dan op hen toe 
te rijden. Een fractie van 'n seconde later 
schenen we omringd te zijn. Ze pakten 
de staart van het vliegtuig vast om te 
trachten onze vlucht te verhinderen, 
doch we slaagden erin ze af te schud
den! Vanuit de lucht konden we het ge
weervuur zien. We hadden een dwaze 
fout gemaakt. Ik herinner me dat Lorens 
voordat we het vliegtuig binnengingen 
de geweren van de wachten weggegooid 
had. Met deze geweren vuurden de 
mannen op ons. Een van de schoten 
maakte een band lek, een andere kogel 
floot langs mijn hoofd". 
20 Minuten later, toen het viertal koers 
zette naar zee en zij nu eens lachten en 
dan weer huilden omdat hun ontsnap-· 
ping bijna mislukt was, braken de 
scharnieren van het bovenluik dat open 
vloog. Het vliegtuig werd daardoor on
bestuurbaar. 
"Lorens en Ziemba trachtten het luik 
te sluiten terwijl wij snel hoogte verlo
ren. We gebruikten onze broekriem en 
zelfs onze schoenveters om de deur vast 
·te binden. Stanislawa vond stukken
touw die we voor de wachten gebruikt
hadc\en; deze knoopten we aan het
handvat van de deur. Intussen waren we
van 360 m tot 30 m gedaald. Als het
een seconde langer geduurd had zou
den we te pletter gevlogen zijn.
Drie uur later ronkte het vliegtuig door
de ochtendmist. Toen de piloot zijn
kaart nog eens bekeek ontwaarde hij
een Zweeds vliegveld waar hij wilde lan
den. De landing was door de lekke band
niet erg soepel maar het vliegtuig hob
belde veilig binnen.
"Er zou ook met geen mogelijkheid nog
iets verkeerd hebben kunnen gaan",
lachte Drozunski. ,,Tenminste dat dacht
ik totdat ik de voorraad benzine con
troleerde; deze was net voldoende om 
ons 30 minuten in de lucht te houden."

-o-

Het verslag van deze moedige onder
neming werd in een artikel van Reuter
gelezen door ambtenaren van de Inter
nationale Vluchtelingen Organisatie, een
particuliere Amerikaanse organisatie, die
opgericht werd om personen van achter
het IJzeren Gordijn zich te helpen ves
tigen in vrije landen. Door deze vereni
ging werd hun een permanente vesti
gingsvergunning in Canada aangeboden,
zodat hun embarkatie aan boord van de 
Italiaanse boot "Castelbiance" te Ko
penhagen (met nog bijna 1000 andere
vluchtelingen en emigranten) de kroon
werd op het werk, dat zij 2 jaar
nauwkeurig voorbereid hadden en ten
leste met zoveel moed hadden uitge
voerd.

Afd. B. 
Baardwijk 9 6 1 2 13 19-12 
O.D.C. 9 5 2 2 12 31-11 
Dongen 9 6 0 3 12 22-16 
Reusel Sport 8 5 1 2 11 35-17 
Oss 9 5 1 3 11 16-20 
Gudok 9 4 2 3 10 16-16 
Bladella 8 4 0 4 8 19-19 
W.S.C. 9 2 4 3 8 13-14 
Heusden 8 3 1 4 7 11-15 
Conc.-S.V.D. 9 2 2 5 6 13-26 
O.}.C. 9 2 1 6 5 13-22 
Korvel 8 0 1 7 1 6-28

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
O.D.C. - Baardwijk 1 - 2 
O.D.C. 3 - Schijndel 3 2 - 3

De belangrijke wedstrijd tegen Baard
wijk is geëindigd in een 2-1 overwin
ning voor de Baardwijkmannen, die 
hiermede de bovenste plaats in de afde
Hng van O.D.C. overnarpen. Hard is er 
door de ODC-ers gevochten om aan 
deze nederlaag te ontkomen, maar het 
zat hen deze middag in 't geheel niet 
mee. Vele schoten gingen juist over de 
lat en de velen, welke de Baardwijk
doelman deze middag kreeg te verwer
ken, werden op schitterende wijze on
schadeHjk gemaakt. Het is niet teveel 
gezegd, dat Baardwijk aan hem in 
hoofdzaak de overwinning heeft te 
danken. 
De ODC-ers trokken direct na het be-

gin al ten aanval en de achterhoede van 
Baardwijk kreeg hierdoor veel en ge
vaarlijk werk te verzetten. Eerst was het 
van de Bogaard, die met een harde ko
gel, welke de bovenlat scheerde, geen 
geluk had. Daarna gaf Scheepers een 
gevaarlijke schuiver in de hoek, maar 
op sublieme wijze werd dit schot door 
de Baardwijkdoelman gekeerd. •Toch ga
ven de ODC-ers het niet op en keer op 
keer werd het vijandelijk doel onder 
vuur genomen, steeds echter .zonder suc
ces. Het succes kwam zoals gewoonlijk 
aan de andere zijde: een snelle uitval 
van de gasten stichtte heel even ver
warring in de ODC-verdediging, waar
van Van Gelder onmiddellijk gebruik 
maakte door de bal aan zijn vrijstaande 
binnenspeler te plaatsen die hierna Snij
ders kansloos sloeg. 0-1. 
Dit was de ODC-ers toch te bar. Met 
nog meer energie lanceerden zij de 
aanvallen op het Baardwijk doel, maar 
er zat niet die snelheid in, welke wij 
anders gewend zijn van de ODC-voor
waartsen. De buitenspelers werden te 
weinig in het spel betrokken en hier
door wist men de achterhoede van 
Baardwijk niet uit positie te spelen. 
Deze kon met harde trappen ingrijpen 
om het gevaar te bezweren. In laatste 
instantie was er dan nog hun doelman" 
die op alle mogelijke manieren zijn doel 
voor doorboring vrijwaarde. De uitval
len van Baardwijk werden nu· ook tal
rijker en de ODC-achterhoede kreeg 
veel meer werk te verzetten. Wat bij de 
ODC-ers deze middag maar niet wou 
lukken, ging bij de gasten .als vanzelf. 
Bij een corner, welke hoog voor het 
O.D.C.-doel werd geplaatst, slaagde de
rechtsbuiten erin om in een zeer moei
lijke schietpositie, de bal ineens op zijn
"slof" in het ODC-doel te jagen en de 
stand hiermede op 0-2 te brengen.
Even kregen de ODC-ers hierdoor een
kleine inzinking, maar men herstelde
zich spoedig. Met deze stand ging men
rusten.
In de hoop dat in de tweede helft Vrou
we Fortuna de ODC-ers beter gezind 
zou zijn, gingen de rood-wit-blauwen na
de thee onmiddellijk weer in het offen
sief. Het leek er waarachtig op dat de
rollen omgedraaid waren, vooral toen de
kleine Van Dijk uit een scrimmage voor
het Baardwijk-doel het eerste tegenpunt ,
maakte. 1-2. Dat het hierbij zou blij
ven had niemand van de vele toeschou
wers verwacht, want keer op keer ver
schenen de ODC-ers nu voor het Baard
wijkdoel en iedereen verwachtte spoe
dig de gelijkmaker. Het lukte echter niet,
wat men ook probeerde. Telkens wist
de doelman der gasten op fenomenale
wijze in te grijpen en het strekt de
ODC-ers tot eer, dat zij hierdoor niet
moedeloos werden. Aan de andere zijde
moesten de ODC-verdedigers ingrijpen
voor de steeds verrassende uitvallen van
Baardwijk, maar het ging hun goed af.
Met forse trappen werd de voorhoede
aan het werk gezet om dan toch einde
lijk de lang verwachte gelijkmaker te
bewerkstelligen. Toen Scheepers een
zeer hard schot inzond, juichten reeds
velen, maar met een fantastische duik
overwon het onoverkomelijke "struikel
blok" ook deze situatie. Onder grote 
spanning, en met nog ste�ds ODC in
de aanval, floot scheidsrechter Van As
souw einde en hadden de Baardwijkman
nen, in een wedstrijd, die ten overstaan
van een record aantal toeschouwers
plaats vond, een zwaar bevochten 2-1
overwinning in de wacht gesleept.

O.D.C.-Junioren.
Zaterdag: 
3 uur: B.V.V. 11-O.D.C. 8 

O.D.C. 9-O.J.C. 8
O.D.C. 10-Zwaluw 10
O.D.C. 12-Schijndel 8

Zondag: geen wedstrijden. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel 2 - Baardwijk 2 2 - 0. 
De roodwitte reserves moesten Zondag 
j.l. de honneurs waarnemen voor de ge
hele seniorenafdeling van de R.K.S.V.
"Boxtel", een taak, die hun niet al te 
best is afgegaan, al zal de uitslag wel
licht anders doen vermoeden. Het twee-·
de elftal was Zondag n.l. kênnelijk niet
in zijn beste doen en het hèeft er dan•
ook lange tijd naar uitgezien, dat geen
of slechts de halve winst geboekt zou 
worden. De voetbalgoden hadden hun 
gunsten echter zo eenzijdig verdeeld, 
dat het -1� bezoekers veelal tegen- en de 
gastherl ··s meeliep op beslis-
sende Het was werkelijk 
kunst e,, geweest, waarmee de 
roodwitters vóór ae rust de drei_ging van 
een achterstand hadden afgewend en 
waarvan ze zich na de rust h·adden be
diend om een verrassend genomen 1-0 
voorsprong te behouden. En men kon 
gerust van een, zij het niet onver
diende dan toch geflatteerde zege spre
ken, t�en men kort voor het einde 

Baardwijks gegronde hoop op de gelijk
maker ontnam met een tweede goal. 
Maar de waarde van de wedstrijd be
paalde niet de waarde van de winstpun
ten, zodat toch van een succesvolle mid
dag gesproken mag worden. Met de buit 
van Zondag is het tweede elftal aanzien
lijk verrijkt en versterkt. 
We mogen dan ook verwachten, dat de 
reserves er de prikkel in zullen vinden 
om hun kampioenskansen die nu 
reeds onmiskenbaar aanwezig zijn -
energiek te v�rdedigen. 

A.s. Zondag blijven. in het Boxtel-kamp
alle voetbalschoenen aan de wilgen han
gen ·nu geen competitiewedstrijden zijn
vastgesteld.
Gelegenheid tot concentratie op de wed
strijden voor 18 November (w.o. Boxtel
-Deurne) te over, dus!

Iets wat U 
bijzonder welkom 

is! 
Juist deze weken vóór Sin
terklaas moel U ervoor 
zorgen, dat U het Snoepje. 
van de Week krijgt. U 
kunt immers best wat extra 
snoepgoed gebruiken om 
de schoentjes te vullen 
voor weinig geld! 
En dan nóg wat, er zijn bij 
het Snoep;e verpakt aller
aardigste lwarten met ver
rassend geïllustre<'rde Sin
terklaasliedjes. Zo kunt U 
4 kaarten met ach I lied jes 
in Uw bezit krijgen. De 
Gruyter's Snoepje van de 
Week kost ook n u nog 
slechts 10 cent. U krijgt 
lwt e l ke keer �ls U 4 gul
den aan De Gruyter-àrti
kelen besteedt. Dat gaat 
vlug genoeg: bedenk maar 
eens wal U per week alleen 
al aan margarine uitgee{t! 
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E.L.I. - D.V.G. 2 - 2. 

In een rommelige wedstrijd heeft D.V.G. 
Zondag j.l. een puntje in Lieshout moe
ten laten; de ruststand was reeds 2-2. 
Nadat D.V.G. met 0-2 voorstond, wist 
E.L.I. uit twee dekkingsfouten in de
D.V.G.-achterhoede evenveel rpalen te

scoren.
Het tweede elftal moest in R.K.S.V.A. 3
haar meerdere erkennen en verloor met
4-1.
De stand in de eerste klasse B. Kring I'X 
luidt als volgt: 

Stiphout V. 6 5 1 0 11 19-8 
W.E.C. 6 4 0 2 8 15-9 
D.V.G. 7 2 4 1 8 14-13 
Handel 7 3 1 3 7 17-15 
Gemert 3 6 2 ·2 2 6 14713 
Volkel 6 2 1 3 5 g-14 
Sparta 2 ·5 2 0 3 4 13......:18 
M.U.L.O. 3 5 1 2 2 4 9-14 
E.L.I. 4 1 1 2 3 7-7 
U.D.I. 2 6 0 2 4 2 12-18 

Voor a.s. Zondag staat voor· D.V.G. • t 
op het programma: D.V.G.-Stiphout 
Vooruit, de koploper. 

SCHAKEN. 
Na de nederlaag tegen de Bossche 
Schaakvereniging boekte de Boxtelse 
Schaakvereniging haar eerste succes in 
de competitiewedstrijden van de Noord
Brabantse Schaakband. 
De gedetailleerde uitslag was n.l.: 

Hartog, Oss. E.B.S., Boxtel 
A. J. Sajet-P. Clemens }i:-� W. Appelboom-Or. Fohr ½-� 
Th Freeke-H. v. Griensven 0-1
H. • Ceelen-A. v. d. Waals ½-½ 
B. Roskom-Ev. d. Heyden 1--:--0 • 
A. v. d. Biggelaar-M. Salomé 0-1
P. v. Meggelen-v. d. Laan 0-1 •
P. Boesewinkel-J. Verhuist 1-0

3½-4½ 

Kamer van Koophandel 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN: 
Sigarenmagazijn W. F .. T. Bakx, Kerk-
eind A 108 b1, Liempde. 

·oenksport.
HORIZONTAAL: t. Vezel van de Agave,' 5. Bijenhouder, 9. Plaats 
in Noord-Holland, 10. Slaapplaats der h�nders 1 12. Máziekstulc, 14. 
Deel van een etmaal, 15. Plaats in Geklcrland; 17. Snoer aan een 
hengel, 18. Pers. voorn. woord, 19. Plaats in Friesland, 21., Voorzetsel, 
22. Vochtig, 23"Smakeloàs, 25. Vlindersoort, 26. Deel v.an de mond,
28. Zelfkant, 30. Smerig b,ok 1 32. Waterpeil" 34: Zekere korting, 36.
De oudste, 37. Harsachtige stof, 39. Modejonker 1 40. Insect, 41. Ade
lljke. titel, 43. Oogvocht, 45. Onvruchtbaar, 46. Houten klepper, 47.
Gebaar. . ' · 
VERTICAAL: t. Eieq,annekoek 1 2. Wondje, 3. Lokmiddel, 4. Verbor�
gen, 5. Denkbeéldig 1 6. Gehakt, 7. Gezellig, 8. Wijnglas, 11. Zwaard
walvis, 13. Aanwijzend voorn. woord;, 16. Lidwoord; 19. Bosgod, 20.
Hoofddeksel, 22. Kloosterzuster, 24. Gezond, 27. Modder, 29. Hooi
vork, 30. Snibbig, 31. Bedekte spot, 33, Duw 1; 35. Uitroep van afkeer,

.36. Groente, 38. Deel van een schip, 40. Ge�een, 42. Ongetaksgodin, 
44. Hert. • • 

'Oplo$sing vorige puzzle 
HORIZONTAAL: t. Wals. 5. Eden. 9. Epe. to. Kip. 12. Era. 13. Vèr7
maak. 17. Laars. 1.9. Aam. 21. Ane. 22. Tol. 24. Slang. 25. Lesse. :26 .
Elite. 29.-Agave. 31. Ree. 32. Lor. 34. Rel. 35. Natie. 38. Content. 41.

. . Are. ,43. ];>ei:. 44. I�r: 46. Kalm. 47. Apin.
• VERTICAAL:·t..We1. 2. A.P. 3. Lev. 4. Liman. 6. Dek. 7. Er. 8. Nat..

•• to. Kraag. 11. Par�!. 14. El. 15. As. 16. Bal. 18. Mos. 19. Astor. :20; 

Malie, 22. Tsaar. 23. Lepel. 77. Lei. 28. Eland. 29. Ari!r. �0. Vet. 33.
Otter. 35. N.O. 36. En. 37. Tak. 38, Cel. 39. Tip. 40. Urn. -4:2. Ra.
45.'Ei. • • - • 
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V sor de hartelijke belanJZ-.stellinJZ van Familie, Eèn Jjiattebuis-kachel te· koop bij C. Smulders, C 38, Liempde, �eezelaar. Vrienden en Kennissen. bij , on� . Huwelijk ondervonden, betuiJZen wif bij deze onze Te hüu_r Re�raagd: Kamers welgemeende danlé. voor �em �ezm. Eventueel Re-Frans ·de Croot • . m�ub,leerd of gestoffeerd. Ri k d . G d Be I • Bneven onder no. 74, Molen-e e root-v. . sse aar straat f9. ;i;· 
......•.. ············--···· • Op Zo d N, b • Te koop: wegens verhuizing,: n ag 11 ovem et • kamerkachel met achterwar-•• a.s. hopen onze geliefde_.: ming, herenrijwiel, keuken-: Ouders . : buffet, 2 winterjassen, grott: : ANTONIUS LEUEN • : en kleine maat, als nieuw. : en : A toa, Liempde. : WILHELMINA VAl ( WEERT , :
• •: hun 25-jarig Huwelijksfeest: : te vieren. • : Hunne dankbare kinderen. : 
♦ . • : EmdhovenseweR 15. • : 
........................... Te koop: nieuwe. herenfiets • met nieuwe banden, teruJZ·traprem en licht. Rechterstr.
56. 

Te koop: T_weede hands Singer handnaaimachine f 45,en een tweede hands Singer tr.apnaaimachine f 110,-. Van "Kessel's Naaimachinehandel", Molenstraat 16 . 
.. Te koop: damesrijwiel, compleet ·met trommelremmen, me1s1es rijwiel, als nieuw, ijzeren schommelstel, gasradiator (Industrie). Bosscheweg 52. Te koop bij A. v. Heerebeek, Vorst 2, Boxtel, een toom beste biggen G.Y. Gedipl. Costumière heeft nog enige dagen vrij om aan huis te naaien. Bevr. Molenstr. 19. Gevraagd: net R.K. meisje pl.m. 15 j. (dagelijks van 8.30 tot 12 uur). �an te inelden: Mevr. van der Heyden, Grote Beemd 9, Boxtel. Te • koop : een toom z.ware biggen G.Y. bij Jos. de Jong, Mijlstraat 22. Te koop: een toom beste biRgen. F. v. Boxtel, Nieuwstr. 84. Ligstoel met kussens, nieuwe lederen dameslaarzen m. 37 en tweedjas pl.m. 53-55, Julianastraat 25. 

Te koop: onderstel met as en veren, op luchtbanden, geschikt voor handwagen of Shetlandse ponnykar, en een 89 cc DKW. Bevragen Mo-lenstraat 19. Te koop: een haard, met koper beslag, een luchtbuks, 4,5 zwaar en een nieuwe schaafbank. A. Vogels, Pr. Hendrikstraat 23. Te koop: een toom zware biggen. Th. Witlox, Nergena 10, Boxtel. 

Prachtig St. Nicolaas-cadeau: 2-rijige en 4-rifüie accordeonsmet 80 bassen, te koop. B!!vragen Molenstraat 19. 
Notaris P. MERTENS Notaris P. MERTENS sectie I nr. 1116, groot '.l'.l.641 aren. 

Te koop: 2 ledikanten, 2 wastafels met wasstel, stel pluche overgordijnen, • grote wasteil, 4 inmaakpotten, leuningstoel, 1 duveltje. Jan van Dijk, Koppel 15. Te koop gevraagd : Huis in Boxtel. Op goede stand. Gebouwd na 1930. Direct of over enkele weken te betrekken. Brieven onder no. 47, Molenstraat 19. Net meisle, 15 jaar, biedt zich aan als hulp in de huishouding voor dag en nacht. Adres bevragen Molenstraat 19. 'Te koop: een toom beste biggen, gemerkt. J. de Bie, Roond. 
Net meisje gevraagd in Boxtel, voor daa en nacht. Was buitenshuis, h002 loon. Brieven onder nr. 17, bureau van dit blad. 

TE BOXTEL, zal op Vrijdag 16 November 1951 voorm. 10 uur ten sterfhuize van de Heer H. Putmans te Liempde A 88, om contarit geld, PUBLIEK VERKOPEN: de gehele huisraad als: kasten, tafels, ' stoelen, klok, kachels, spieRel, wekker, beelden met stolp, bedden, glas- en aardewi:rk, kruiwaJZen, ladders, ,llereedschap, enz. Bezichti2ing een uur voor het beldn der verkoping. 
Notaris P. MERTENS 

TE BOXTEL, zal voor de Erven van de Heer H. Putmans, in café v. Vlokhoven te Liempde, Kerkeind,voor Inzet op Dinsdag 20November 1951 en voor ToewijzinR op Dinsdag 27 November 1951, telkens nam. 5 uur,PutlLIEK VERKOPEN: Het huis met schuur, erf en tuin, • te Liempde, Kerkeind A 88, kadaster sectie E nr. 2135, groot 13,64 aren. Drogisterij DE VIJZEL Aanvaarding bil betalin2 der koopsom. Betaling uiterlijk 27 Markt 12, vraagt Februari 1952. Lasten voor 
h 

koper vanaf 1 Januari 195'.l. 
Een andige jongen· 
"Blakend van ambitie" M. HOYNGTANDARTS voor het bezorgen van bood, MAANDAG 12 NOV.schappen en als hulp in de winkel. GEEN SPREEKUUR Een mooie gelegenheid om V de eerste beginselen van het DINSDAG 13 NO • drogistvak te leren. Spreekuur 5-6 n.m. 

TE BOXTEL, zal aldaar voor Mej. Wed. P. Swinkels en kinderen, in het café van de heer M. v. Erp, Stationstraat 19, voor Inzet op Woensda2 '.lt November 1951en voor Toewijzin2 op Woensdag '.28 November 1951, telkens nam. 5 uur: PUBLIEK VERKOPEN: Koop 1. De ruime middenstandswoning met bergplaats, kippenhok en grote tuin te Boxtel, Ton2eren 3, kadaster 

Verhuurd voor f 6, - • per week aan Mej. Wed. P. Swin-kels. 1 Koop '.l. Het huis met erf en tuin te Boxtel, Baroniestraat 13, kadaster sectie .F nr. 3784, groot 1.34 are. 
1 

Verhuurd aan de heer G. Merkx voor f '.l,50 per weck. Huren voor kopers vanaf de te daR der week, volRend op 1 betaling der kooppenningen. Betalin2 der koopsommen uiterlijk '.28 Februari 1952. 1 Lasten voor kopers vanaf 1 Januari 195'.l. 
De Gemeente 

vraagt gelden 
BOXTEL 
ter leen voor de bouw van woningen in het komende jaar. De gelden zullen worden geleend op onderhandse schuldbekentenis, zodat voor elk bedrag van f 100, - of een veelvoud daarvan kan worden ingeschreven. Rente 4 %. Af te lossen na 15 jaar in haar geheel of in 30 jaar met gelijke jaarlijkse aflossingen. Zegel en-- registratiekosten voor rekening van de gemeente. Opgaven te richten aan Burgemeester en Wethouders van Boxtel, vóór 1 December a.s.:... ___ _ 

Spaart guldens door 

� De Robinson-rubberzool wordt namelijk 6 maanden 
1Jchriftelijk gegarandeerd. Minstens een halfjaar lang dus geen zoolreparaties meer. Wat een welkome besparing in deze tijd! Profiteert daarvan! Wii laten U graag de hele Ro binsoncol lectie zien. 

* 

En Robin1Jon'1J prijzen 
zijn gulden/J verlaagd. 

SCHOEN• EN 

SPORTHANDEL 

J. A. GEMEN Stationstr. 14, Boxtel. Tel. 296 
�-------■--

Te koop: een Swagger f 17,50, een damesjas f 15,-, beide maat 42-44, jongensjas, 8 jaar, J 5,-, herenwinterjas, maat 48, f • 15,-, damesjurk, maat 42-44, f 5,-, alles in zeer�oede staat, Kinderledikant
f 25,-, ehgelse legerschoenen,als nieuw, maat 41, f 5,-,lage herenschoenen, maat 40,als nieuw f 5,-. Te bevragenMolenstraat 19.

Te koop: een toom biggen Sectie Vee en Vlees N.L., A. van der Sande, B 49,Esch. Algemene Vergadering ·Magazijn "DE BIJENKORF"

Taft ► alleen In zwan. maten }8-46 

Te koop: een puikbest maalkalf en duizenden noten. C. Rulo, Gemondseweg 5. Te koop: prima bellefleurs (pluk) 16 et. per kg. M. Timmermans, Munsel 28. 

voor de Sectie op Donderdag 
15 November a.s., 's avonds half 8 in verenigingsgebouw Burgakker. Besprekingen in verband met de Alg. Verg. van de Veecentrale en aanwijzing afgevaardi2de. 

topprestatiés· die U wederom 
. bewijzen dat Uw gulden 

verblijden� veel 
• waard 1s bU Witteveen !

uivèr wollen rsèy in 12 rschillende nten, • en �8-46 ·
13.75 Zuiver wollen jumper met mono mouw zwart, reseda, el of rose 

ll. 19.75

Amsterd11m Kalverstraat 4:;.47 Eindbo� Rechtestraat jO 

STATIONSTRAAT 55

TELEFOON 406 
A. VAN KOL MARKT 14 

TELEFOON 489 

WAT ZAL IK VRAGEN? 
,,DE.BIJENKORF'.',HELPT U! 

_ __;__ ___ -=:-;111
=
111111�1 

illlt1 lli 

Cassette 55 delig· 70,60 
42.50 

Het adres voor SOLA-fabrikaten Is: 

,,D E B IJ E N K O R F" 

ETUI MET 6 tafellepels en vorken 
6 theelepels 1'.l theelepels 1 '.l kaasvorkjes 6 kaasvorkjes Kaasschaaf Salade couvert Zoutstel Thee- en suikerschep 
6 m.essenlegj!ers,, ,, Kinderlepel en vork Keukengarnituur, 8 delig Gootsteenschepje Tafellepels en Vorken, Verzilverde Flesopeners Theezeef, eimod.el Bonbonschaal Jamlepel in etui Roomlepel in etui 

per stuk 

11,85 3,40 
6,'.25 8,70 
4,65 
4,05 
5,55 4,80 '.l,40 
5,55 '.l,70 '.l'.l,65 
1,95 
0,95 1,80 
6,50 6,70 4,'.25 
4,50 

SOLA-Zll VER en 
SOLA-MASSIEF 

Gegarandeerd voor Uw leven. 

SERVIEZEN. 
THEE,SER VIES, 15 delig
KOFFIE.SERVIES, 32 delig, porselein 
KOFFIE-SER VIES, 32 delig, met goudránd 
TAFEL•• THEE • ONTBIJTSERVIEZEN , 

f 17,S0 
f 53,25 
f 63,50 " 
f 210,50 

Als jeugdpuistjes Uw gelaat ontsieren 

neemt dan " Pen i C i Il O id" (olntment)
alleen �erlcrijgbaar bij : Drogist�rij "De Vijzel" Markt 12, Boxtel

GE�CHENKENTIJD 1, 
. U VINDT BIJ ONS 

Luxueuse Franse Lederwaren als : Poederdozen, Sigaretten-étuis Portefeuilles, Portemonnaies, Penhouder• en Kamétuis, enz. Zie etalages. ' 
HEIJM.A·NS' Schoen• en·

Lederwaren 
• BREUKELSESTRAA T 63

Pracht porselein, 80 delig 

Blanke geweekte STOKVIS per kilo f 1,25 
F�ne ZURE HARING per stuk. s· cent c
Vers gebakken BOKKING 2 stuks 25 cent • !NZ. ENZ. •• 
vos STATIONSTRAAT 44 • TELEF: 527

Gedurende 3' dagen 
GROTE VOGELEXPOSITIE te geven door de Vogelvereniging u Vogelvreugd" bij gelegenhejdvan haar 15,jarig bestaanBij H. van Rooij,. Baroniest'raat 76. 

Opening Vrli"agavond 9 Nov. 8 uur . 
Slu tlng Zondagavond om 1 0 uur. 

• '1 • ! l 
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JA,QUAAD PESSINS 
. ,120 � ,hrc;c;d 

�r meter 8,25 6,25 4,95 4,45 1 '· 
�P,Yf.E.FSTq�FEN 

mooie kwaliteit- ' 120 cm br�
per meter. 

3,95 2,95 • 2,25 

····�·· ···�·-· ·�···� ···�·· ······-••.•··•�,•���•-•it�,.·•·� ·-•�-•�··
. • • . 
. . . . . 

: DE BIJ Ulf.SJ�;K IJ)�J\L.E S'.UR'PRISES;I 
l EEN HORLOGE.

, ; J;:_EN W,EKI<E,& • 
1 

: l 1EEN' PEND�I;..E _OF -�·LP�
1� • 

• :, BLJJV��p,: .E� J,)i\lfill.l\"ltt: .GESCHENKEN : • / '. 1 
,: GROOTSTE K;l:UZE ;
,•1 • NIElJWSTE MOD_E_L_ 'L_EN., • • 

: 1: 
• 

•i � VOORDEL.IG� PRIJZEN . ·:
,J: • VAKJ(UNDIGE VOORLICHTING •
:, K_OPEN VAN UUR�I.CE� IS EEN _Z*iµ{ YA-N YER�O:UWEN • ,1:
. , 
·= DAA�PM- vo p � p J) :g W�R KEN NAAR ! 

•• ; 

a meer butavro aand de proef met Alb ven vaste kl&1;1t. Bij het odachapperiboekje vrag aasd af: .. zo veel, zo g elnlg,geld ... Is dat mogel ij Albert  Heijn wel e cijfers wijzen het 
bert �eUn maakt U 

leven coedkoper. Neemt ook eena 'n maand .de p en ook U zult ve 
, 1 :f. fa A. v. V_LERKEN, BOXTEL 'i

:, ,KRµI_ssrt.t\AT JO T�L" 4# : 

steld staan van yele voordeJen prUs en kwalltel Ie Albert Heijn in •11� _!,n:i,yrna 
voor Uw salon- of 
� ' . \ . . lrw�k�e��el 

60x60 cm 190i:ïóo� 19()x 15,0 cµi 1-,0x 180 Q]Î

20,45 
�:i,S:Q' �.si, 
97,50 

Oqze St. Nfçpf��s-�f�lag�� zijn g�re�d ! 
U kunt nu Uw keuze bepalen uit 

de chpnderden 

Nuttige 
kwaliteits= 

g�§çh�nken. 
Ons advies is : 

Wacht niet tot het laatste oge11-=
�lik, doch koop rf�ds nu om straks
wellicht teleurstelling te voorkomen . . \ - . ' 

Wij reservere� ga�rne fie g�¾ochte 
�rtikelen en brengen ze bij V thui�, 
wanneer U dat wenst. 

:.' l � o..• • ""'\ • 

·F.]. Witteveen
de z�ak met 100 9/

9 service. 
Rechterstraat 18 = Boxtel. 

l • .' • • 

• Ziet onze speciale Si .Nicolaas-etalages.
' - - . -,. 

·J.-----------------------....1· :.,,�,.•·�·�··��•ftt�•······�· .. ········••:♦,♦�-•·�·��·��•�-··�·; 

,onze St Niçolaas�coHectie is gereed. 

�en goede ra.ad: •
Wacht niet met kopen tot gç Ja�t�t� pagen. 
"fhans Î$ de sorterjqg 4et grootst en �upt U 
op Uw gemak overal rondkijlc�n. 
En U weet het, . 1 • • bij ons koopt U niet 
all��n goep, in�a,; ppk yoqrd.elig l 

Alles w�r�� graag voor U gereserveerd en 
zonder bij�pm���� �oste� thu;• be�orgd. 

C� STEINMANN 
ffECHTERSTRAAT 6, BOXTEL TEL. 401 

DE ALLERFIJNSTJ 
A M. A N D E L 2!50 GRAM 57 
J p)S: C U L A A S �àn 65 vpor . 

Margarfnè 46 SoepJlsperges99
• Per pak � • • Groot blik . . 

�!��=
r ,A�IJ� ,2·5 !:

r

�l���!naf 
85

����
ra

�lj�t 
.

48 �:oc::�•
-
d�r 85

I
l Sinaa

_ 
�appelsap 49 Kaneelk11ssentjes 25 

Per blik . • • 1 50 gram . • . 

1 1 Bijenhoning •9 &: Borstplaat 2 5 11 1 De ec�te, per pot � 1 00 ?ram 29- 1
� Cap�cljners

49 Droptoffee's 
19 1 

Il 
500 gram . • 100 gram . • 1
Bruine bonen38 Choç, Letters 48 1 1 Nwe Oogst 500 gr. • Per stuk 75-

. 
1 1 Augurkjes .48 Taal-Taal 2·5 

� Per pot vanaf Groot model 6 stuks 
1 �11 . ·.
I 

Het allerfijnste op dit gebied: Albert Heljn's 
. 11 !��,!o�bot��nket Staven .1

:
•<><><><><><><><><><><>óóó♦♦óóóó♦♦♦•••♦♦♦♦♦�♦♦ó♦óóóóó♦♦♦♦♦♦♦♦óóói 1

1
. echt•-�mandelen bereid . Per stuk. 

_ 
f 1.• ·.

ó 
s N 1 h lf 

Ó V 0 <> r de GHrn• maken wij U attent op onze ull@tbr,1deÓ t. ico aa. S zeg_t et ze : Ó sortering leuke St.-NlcolH1llguren In Chocol ... 
: . : 1 S C h Oen en Sul.�•rw�•n reeds vanaf 10 cl per stuk
! IJ Mijn mooiste geschenken : 1 De eiJfer• u,flsen het uit •••

: : 1 : koop ik bij voorkeur uit : ó ó 
! _ dez� prachtige collectie!! !ó ó 0 0 0 ---------------------. ó 0 ' • " ó 
o Onze etalages geven U een idee v-:11;1 cf.e_ uitgebreide . o 0 ♦ 
o keuze en de verrassend voo rd�lig e prijz en. o 
ó 1------------------� 0 • 0 <> 0 
ó ó 

! Fa 4� v. VLe.RI<EN, 130XTEL : 
♦ ó --- --i JUT,f'EL{fR: � JiC>�LQGJ;R K�UISS.fR,,;'IAT 10 

! 1 Luxe Autoverhuur
�-=., ==========================::::::;;�--••���9••9•••••••••�••••••••••••�•�•�•••••••••••••••�••• M. v.d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269 

::!��Piinliike,oeten W�L1' îQl3STEL WI.LT U HET LIEFST HEBBEN?
... , 
�.�� v. Gdnsven.-v. Summeren 
, MARKt 15-ledlsc� &e�lpl. Voe�arzarpte.r �k ••n hul• te entbieden 
8-. ESHUtS 

B��-�J�D �-��t�A,4 � 
E,N l���J�ul 

LEENHOFLAAN -� IQX,1'.l;L 
ALL� V.Ut..J;�KEIJ.LN,<;.i��.; 

........... ,__...._ . ..____ ... -....... - ' Ontvangen 
een präéhtJ�t ie��e,;

BI.G-,
•

B,E-N
1

.- f • • ( 

TABAKSilJPiEM. 

Bert v. d. &aak� 
ii:;;,il�;,�:-�t, 73: •. 1i�-: �. i 

� ziet, de keuze is rwqi. Van Boxtel heeft 
�- ir,i, �Jl� s.99.r:t.�f.1,, v;an groot tot klei9. ���-... 
all�m?:3;1, gq_e4

t 
\\'.::git alle1J,1,1al Philips. zo;Q-. pi:a.�l_itig, , n�u;w. toe�tel is niet alJç�n een sier� vOQ.r- uw 

kamer, he� is_ ��: da,geijjk,s véél meer �4!9g�n9,,t., 
�éé_; S.ftl�OQS., b.��re.: oq�angst. 

Kom(
1 
u W'fS i/uisl•tffl• 

Q! hftttl{..,f&,' 'faktn1 tri m�fel/i_, Ï1',°"�r, 
<;>9K· VOQ.Ik li'l:y llH!!t��s RjADIOJ?!l�, V:AN: BQ�l:llt ! BX 6OQ Ai f. 495.-

VAN BüXTEL I'l. V. - SPECIAALZ.1\AK VO{)R PHILIPS RADIO EN TELEVISIE 

CLARISSENSTRAilT 3 .. BOXTEL - TEL. 479 
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!BcaJant' s Celdcwn 

Het luisterspel in studio en huiskamer 
HET PUBLIEK MOET WORDEN OPGEVOED. 

Staande in een eenvoudig ingericht vertrek met aangenaam, zacht kunst
licht, wordt men beroofd van alle radio-romantiek. Hier in deze ruimte, 
die zakelijk aandoet als een ongemeubileerd kantoor, wordt het luisterspel 
of hoorspel geboren. Er is zelfs geen verster in de muren, dat nog enige 
gedachten-associaties zou kunnen opwekken met het werkelijke leven in 
heden of verleden, zoals het luisterspel dat zo graag doet. Geen costumes 
uit oude tijden of vergeelde documenten waarin de vindplaats van verloren 
gewaande schatten wordt aangewezen. Zelfs de gezelligheid van een nor
male huiskamer ontbreekt en men zoekt vergeeft naar het glas en de 
champagne waarmee de gelukkige afloop van 'n spannend verhaal wordt 
gevierd. Ga nooit naar de keuken van het luisterspel als u er nog ooit van 
wilt genieten. 
,,Hoe komt u aan de geluiden van voortsjokkende legioenen", vragen wij. 
Waar is de paardenstal met de hengsten, en een roeiboot waarin Paul 
Vlaanderen naar oude kastelen gaat om moordenaars op te sporen? Niets 
van dat alles. Zelfs het telefoontoestel, dat ontelbare malen belt door de 
luidspreker, is niet te vinden. 

De verklaring van vriendelijke radio
mensen betekent niets dan ontgooche
ling en wil men persé iets geheimzin
nigs zien, dan zou men dat moeten zoe
ken in de wanden van de luisterspelstu
dio, die draaibaar zijn. Het materiaal 
van die schotten is verschillend al naar 
gelang het geluid moet worden terugge
bracht dan wel geabsorbeerd. De speel
ruimte kan groter en kleiner gemaakt 
worden. Soms moet men de indruk wek
ken in een grote zaal te zijn, dan weer 
moet men plotseling gevangen zitten in 
een benauwd hok. 
De vloer van de studio is uit verschil
lend materiaal samengesteld. Er ligt een 
tapijt, maar er is ook een doodlopend 
tegelpad, een planken vloertie en nu 
eerst ontdekken we dat de barones, die 
onlangs gillend uit haar villa vluchtte 
op het grint voor het terras alleen maar 
in de 1?rintbak van de studio heeft ge
staan. Misschien deed ook dát nog wel 
een ander voor haar. De geweldige wind 
waartegen een landloper onlangs liep te 
worstelen voor de microfoon is niets 
anders dan een groot zeil over een 
houten molen gespannen. Als we er aan 
draaien komt er inderdaad een angstaan
jagend geluid uit. Een steenworp wordt 
geïmiteerd door aan een stukje koord 
een zwaar voorwerp te bevestigen en 
dit voor de microfoon te laten rond
draaien. 
Trappelende paarden zijn nergens te 
vinden, wel een aantal doorgesneden en 
uitgeholde cocosnoten die op een be
paald rythme worden op en neer be
wogen op een houten tafel, waardoor 
het zelfde geluidseffect wordt verkregen. 
Geen paardenstal dus en evenmin wordt 
het gehele studiopersoneel bijeengeroe
pen om samen het geluid van een troep 
marcherende soldaten te produceren. 
Daarvoor gebruikt men een eenvoudig 
houten rekje, waar een aantal blokjes 
in hangt. 
Het is maar een weet. Het is trouwens 
niet gunstig om alles te weten, want 
telkens als nu per radio de troep voor
bijtrekt zien wij die blokjes weer dansen 
op het tafelblad. 

Een stem in de ruimte. 
Veel eenvoudige hulpmiddelen staan de 
radio-technici t.en dienste bij het voor
bereiden van een luisterspel, maar er 
blijven nog moeilijkheden genoeg over. 
Kunnen wij ons voorstellen hoe moeilijk 
het voor een luisterspel-acteur is om 
zich alleen met zijn stem in het spel 
,,in te leven"? Hij kan geen gebaar ma
ken, hij moet reacties van het publiek 

Voor 
naar 

Winterjassen 
SPIE RINGS 
Reeds40jaar bekend 

Breukelsestraat 88 

i( Het wordt werkelijk hoog tijd om de 
immer en immer verder gaande mecha
nisatie in landbouw en veeteelt een halt 
toe te roepen. Het is een aanfluiting van 
alle natuurwetten in een krant erger
)jjke dingen te moeten lezen als: te 

• koop: toom biggen met nieuwe banden,
terugtraprem en licht. Neemt stelling 
tegen deze uitwassen! Waarom? Daar
om! )1.. Die krant was - tussen haakjes 
- Brabants Centrum van 2 November,

• de dag waarop het gevreesde zetduivel
tie ons zó'n miserabel hakje zette, dat 
we inplaats van 'n fiets 'n stelletje tech
nisch goed uitgeruste krulstaarten in 
onze advertentiekolommen aanprezen. 
De belangstelling voor de annonce was 
ondanks alles enorm, waaruit 'l'{e leren 
dat mensen langs abnormale wegen tot 
normale dingen gebracht moeten wor 
den. * In het verkeer verdient deze 
regel stilaan ook toepassing, hebben we 
Dinsdagavond in de Stationstraat be
merkt. Terwijl er 's middags nieuwe ver
keersborden betreffende de voorrangs
regel waren geplaatst, zorgden een bus 
en een vrachtwagen 's avonds al voor de
eerste overtreding en de daaruit vol
gende verkeersopstopping. Het had heel 
wat voeten in de aarde voordat men aan 
de ontwarring van deze verkeersknoop 
toe was. * De Nieuwstraat bezit al 
sinds enkele weken een miniatuur-kra
terlandschap: op het te egaliseren ge
deelte nabij het sportpark heeft men 
door storting van afvalstoffen kleine 
heuveltjes gevormd, waarop de jeugd 
(in haar pyromanisch element) dagelijks 
felle vuren ontsteekt. In plaats van lava 
stroomt echter voortdurend een hinder
lijke, onwelriekende rooksliert over dit 
terrein en...... verder * Maar komaan, 
a.s. Zondag kunnen we vlammen en
rook beschouwen als St. Maartensvuren. 
Op 11 November vieren we immers de 
feestdag van St. Maarten. * De Box-

ontberen en elke aandoening van welke 
aard die ook is, moet alleen met de 
stem worden weergegeven. 
Als Paul Vlaanderen in het water valt 
en hij weet zich te redden, dan moet 
hij alle nood- en bibbergeluiden met zijn 
stem produceren, terwijl een technicus 
naast hem nuchter met een roeispaan in 
het ·water van een soort badkuip staat 
te plonsen. Dikwijls komt er helemaal 
geen water aan te pas maar draait men 
een gramofoonplaat af, die cle plonsge
luiden voortbrengt. 
Geen enkele luisterspel-chauffeur heeft 
nog ooit een auto-portier dichtgeslagen 
of een motor aangezet. Dat doet de 
technicus voor hem of de gramofoon. 
De acteur heeft alleen de tekst voor zich 
op papier, dat weinig of geen gedruis 
maakt en hij leest maar en wringt zijn 
stem in allerlei bochten om in de huis
kamers de juiste beelden te brengen op 
het gedachtenscherm van de luisteraars. 
Niet iedereen is geschikt om naar een 
hoorspel te luisteren, want er is hier 
geen sprake van horen. Horen is een 
physieke bezigheid, waarvoor men al• 
leen zijn oren nodig heeft. Bij het luis
teren gebruikt men daarnaast zijn ver
stand. Het luisterspel vergt concentratie, 
fantasie en begrip. Fantaseren en zich 
concentreren is een vermoeiende bezig
heid en hiermee moet de omroep reke
ning houden. Een luisterspel mag nooit 
te lang duren. Vandaar dat men zo dik
wijls grijpt naar het vervolgverhaal. Er 
moet een bepaalde sfeer worden gescha
pen met behulp van de juiste muziek 
en men moet er bovendien aan denken 
dat de uitzending in de huiskamers be
landt waar dikwijls de meest verschil
lend ingestelde mensen bijeen zijn. 

Opdracht voor radio-wereld. 
De grote moeilijkheid voor de samen
stellers van luisterspelen ligt vooral in 
het uitzoeken van een spel, dat alle toe
hoorders boeit. 
Het gevaar blijft daardoor bestaan, ook 
voor Nederland, dat men zich gaat in
stellen op zeer lage eisen, die op de 
duur het cultureel belang meer negatief 
dan positief dienen. 
Dit is zeker: het publiek moet worden 
opgevoed in de waardering van het 
luisterspel. In Nederland is men daar
mee in het algemeen op de goede weg. 
Gelukkig, want naarmate het luisterspel 
aan populariteit wint, wordt het een 
machtiger wapen in de strijd om het be
houd onze� cultuur. Daarin ligt een op
dracht voor de radio-wereld. 

A. G. H. 

telse Drie Musketiers - de oude en 
eerbiedwaardige driemansraad van ad
vies inzake Boxtels groei en bloei 
hebben een gevoelige aderlating onder
gaan. De strijdvaardigste van het drie
tal, moet U weten, heeft wegens ziekte 
reeds enkele weken verstek moeten 
laten gaan bij de dagelijkse wandelin
gen-met-commentaar. Dat is erg jammer, 
want deze Musketier commentarieerde 
met een ervaring, die terug gaat tot de 
tijd, dat hij in Brukelen de petroleum
en in 't Dörp de gas-straatlantaarns hielp 
opsteken, de tijd ook, dat hij zijn vader 
als klepperman assisteerde ...... de klok 
heit twálef ! ! ! Kent U al met al het 
drietal niet? Jammer, want dan kent U 
Boxtel niet! -«: Nu we het toch over 
plaatselijke kennis hebben: Wist U dat 
de Burgakker in 1903 nog Vicarius van 
Alphenstraat werd geheten? Ook al 
niet? Toch was dat zo, zij het dan 
slechts voor korte tijd. We hoorden het 
onlàngs op een bijeenkomst van de 
Boxtelse Heemkundige Studiekring. *
Elders hoorden we, dat de Exportcen
trale van de N.C.B. eenvoudigweg voor 
niets staat. De omzet steeg vorig jaar 
van ruim 1½ millioen tot ruim 3½ mil
lioen harde guldens. En de productie 
van vleeswaren en conserven ging daar
bij met bijna 480.000 kg omhoog. Zegt 
U dat iets of zegt U dat niets? Oh zo! 
* Als U dacht, dat we de Baas Boven
Baas-actie van het Nationaal Katholiek 
Thuisfront dit keer wel onbesproken 
zouden laten, hebt U het mis, glad mis. 
De populariteitswedstrijd tussen de 
radiofiguren (die U zo zoetjesaan wel 
kent) is niet beslist voordat U Uw stem 
uitgelJracht hebt......... Gironummer 
520.000 ! � En morgen, Zaterdag 10 
November, is het Klaproosdag; voor de 
verzorging van de graven der in Neder
land gevallen vrijheidsstrijders. 

CORRESPONDENTIE. 
A. v. R. Het door U ingezonden stukje
over'die kunstmatige wijn is nogal sterk 
gekruid. 
Als de lezers van het blad waarin het 
geplaatst is, de waarschuwing overnemen 
en tegelegenertijd in besloten kring op 
het door schrijver genoemde gevaar wij
zen, zal het verbruik wel minder wor
den. Wij menen dat plaatsing in ons blad 
achterwege kan blijven. 

U vindt bij ons een prachtsortering 

HEREN HANDSCHOENEN 
in vele kleuren en prima afgewerkt 

met: Wolvoering 
T rlcotvoering 
Zeemleervoering 
&ontvoering 

met drukknoop, en riemsluiting 

Fa. H. v. EIJCK-DE LOUW 
KRUISSTRAAT 1 BOXTEL .J

WIE BIJ ONS HEEFT GEKOCHT, 
HEEFT HET VOORDEEL GEZOCHT! 

VRIJDAG en ZATERDAG 

RUNDVLEES (per 1 /zkg) 
Poulet . . f 1,20 Rosbief . f 1,90, 
R. lappen . f 1,80 Biefstuk. f 2,00 

ALS EXTRA RECLAME: 

Gehakt f 1,30 per 1/2 kg. Verse Worst f 1,40 per l/2 kg. 
De vanouds bekende VARKENSZULT f 0,75 per 112 kg 

Fa. JAN VAN LIEVENOOGEN 
FELLENOORD 2 BOXTEL 

Wij brengen U dit jaar met 
St. Nicolaas een zeer uitgebreide 
en welverzorgde collectie op 

Uw speciale aandacht vragen 
wij voor die artikelen waarvoor 
geen vastgestelde verkoopsprijzen 
gelden, vraagt U dan niet 

,.hoe het kan, maar profiteert ervan" 

* 

! 
l 
l 

M.A. C. OLIEMEULEN >
DROGISTERIJ "DE MOLEN" - Telefoon 361 { 

*�----...,-.-------------"-----,_.,. 

WASSEN 

STOMEN VERVEN 

NAJAARS 
RECLAME:sAANBIEDING 

van 12 t/m 30 November 1951 

J voor 2 
GRATIS STOMEN 

wij het derde {laagst geprijsde) van 
elke drie kledingstukken welke 
U tegelijk in behandeling geeft. 

Zwitsersche - ASSI 
• Eindhoven, Genneperweg 138, Tel. 2973
• Depot: Boxtel, v.d. Velden,Stationstr. 11

t 'llieuwe Centcum 
Het adres voor 

Zuivelartikelen 

Neem 10 °/o voordeel 

bij DE SPAR! 

Hier zijn drie voorbeelden 

uit de meer dan 150 ! 

CHOCOLADE-MENAGERIE 

per 100 g ram ................... 52 et.

10¼ voordee l in Sparzegels 

SPECULAAS - POPPEN 
2 stuks voor ................ 22 et.

en 10 ¼ voordee l in Sparzegels 

met Spar-waarbor g mer k 

per pakje ...... ............ 5 2 et.

en 10 ¼ voord eeJ in Sparzegels 

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

MAGAZIJN 
en 

Fijne Vleeswaren 

J. W agenaars ,,DE BIJENKORF" 
Ridder v. Cuykstraat 1 

Voor iets goeds 
naar Harrie Voets 

* 

Voor St. Nicolaas 
een prachtcollectie 

PIJPE.N 
Aanstekers, 
Shagdoosjes, 
Sigaretten, 
en Sigaren• 
kokers, enz. 

Ruime keuze 

* 

Willem 11::Sigaren 
van 80 voor 40 cent 
zijn er ook weer. 

* 
Verder alle merken 

Sigaren• en 
Sigaretten. 

Harrie Voets 
Rechterstr.iat 9 

Tel. 292 Boxtel. 

Voor Uw Boekhouding en 
Belasting.zaken 

Accountant 

VEGHEL 
Lid v h. Ned. Coll. v. Belast. Consulenten 
Spreekuur Vrijdags 11-1 uur 
Café H. VAN ROOIJ, 

Baroniestraat, Boxtel 

A. VAN KOL

STATIONSTRAAT 55

TELEFOON 406 
MARKT 14 

TELEFOON 489 

Onze St. Nicolaas::Etalage 
is gereed l

WIJ BRENGEN EEN SORTERING VOOR IEDERE BEURS. 

PRACHT SORTERING POPPEN, reeds vanaf f 0,4:5 
SLAAP- EN MAMA-POPPEN IN ALLE PRIJZEN. 

BABY POPPEN, GROTE MAAT f 5,10 - f 3,25 
BABY POPPEN SCHILDPAD, IN ALLE MATEN. 
BOUW- EN BLOKKENDOZEN, 

TREINEN IN DOOS 
TREINEN MET GARANTIE "HORNBY" 
HOUTEN SPEELGOED: 

vanaf f 0,50 
reeds vanaf f 1,25 

f 22,50 - f 14,75 

WINKELS, TREINEN, GARAGES, KIEP-AUTO'S, 
BRANDWEER-AUTO'S, SJOELBAKKEN, TAFEL
BILJARTS, KNIKKERSPELEN, SCHOOLBORDEN, 
POPPENKAMERS, POPPENSTOELTJES, POP
PENLEDIKANTJES EN NOG HONDERDEN 
ANDERE LEUKE SPELEN. 

MECANO- EN NECOBO-DOZEN, HIJSKRANEN, STOOM
MACHINES, VLIEGTUIGEN, AUTO'S. 

GEWELDIG IS ONS SORTIMENT 

RIETEN POPPENWAGENS vanaf f 3,25 
POPPENKLEERTJES IN 3 MATEN, ERG AARDIG. 
MANTELTJES, JURKJES, SPEELPAKJES, VERPLEEGSTER
PAKJES, HEMDJES en DIRECTOIRES, CAPES, SCHOENEN 

'T IS ALTIJD WEER DE BIJENKORF HEEFT MEER 

î 
1 'J~üe--q,eJied. 

~ 

-



Liefhebberijen 
De school is een noodzakelijk kwaad. 
Tot deze opmerking komt men wel eens, 
wanneer men denkt aan de overmaat 
van tijd, die ze in beslag neemt en aan 
de onnatuurlijke positie, waarin uiter
aard beweeglijke kinderen in die tijd 
tot stilzitten gedoemd zijn. De school 
is een totalitaire instelling, want zij om
vat het gehele kinderbestaa11. en maakt 
dit volstrekt aan zich ondergeschikt. 
Wij kunnen de school niet missen en het 
zou gruwelijk ondankbaar zijn als wij de 
ontwikkelende en opvoedende kracht 
van het onderwijs niet erkenden. Maar 
toch zouden wij nog dankbaarder zijn, 
als het ll)nderwijsstelsel eens zodanig 
hervormd ·kon worden, dat er wat meer 
vrijheid van beweging voor de jeugd 
overbleef. Helaas zal deze wens van 
vele ouders - om van de kinderen 
zelf nu maar niet te spreken! - wel 
nooit in vervulling gaan. Eer neemt de 
overlading nog toe, naarmate het ter
rein van de kennis zich uitbreidt. 
Toch zijn er nog altijd kinderen; die aan 
de greep van het alverslindend monster 
ontsnappen. Tot hen behoren de jongens 
en meisjes, die er een liefhebb_erij op na 
houden. 
0, die liefhebberijen! Ze zijn een kruis 
voor menige vader en moeder en een 
ergernis voor de onderwijzer. Het kind 
verspilt er zo'n tijd aan en is er met 
zijn aandacht bij, terwijl hij aan zijn 
sommen of jaartallen moest denken. Het 
besteedt er zijn zakgeld aan, waarvoor 
het vrijwat nuttigers zou kunnen kopen. 
De liefhebberij knabbelt aan het school
werk, aan het geld, aan de slaap. Want 
om na hun huiswerk nog wat aan hun 
liefhebberij te doen, moeten de kinde
ren later naar bed gaan of vroeger op
staan dan gezond voor hen is. 
Ondanks deze bezwaren zou ik de 
ouders en onderwijzers willen toeroe
pen: ,,Laat het kind toch zijn liefhebbe
rij!" Want daarin openbaart het zijn 
eigen kunnen, zijn eigen belangstelling, 
zijn eigen vernuft en volharding. De 
liefhebberij is uit opvoedkundig oogpunt 
een al te belangrijke factor om haar te
wille van het verplichte onderricht de 
kop in te drukken. 
Liefhebberijen lopen naar de verschil
lende aard van de kinderen uiteen. Som
migen zijn met dieren in de weer, ande
ren tuinieren, maar de meesten richten 
hun belangstelling op technische doel
einden. Het verzamelen blijft ook nog 
steeds in trek. Wij kennen de spoorweg
maniakken, die zich tegenwoordig goed
deels gemoderniseerd hebben tot vlieg
tuigmaniakken, de radio- (en straks de 
televisie) prutsers, de meisjes, die prent
jes verzamelen. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

26e Zondag na Pinksteren 
(5e Zondag na Driekoningen) 
,,St. Willibrord-Zondag" 
11 November 1951. 

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 gel. H. Mis 
voor 'n bijzondere intentie; z. a. gel. H. 
Mis voor Lamberta Smits-v. Kempen; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Ember
tus Crols v. w. het personeel van de fa.
Crols; kwart voor 8 gel. H. Mis voor 
een bijzondere intentie; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor een bijzondere inten
tie; z. a. gel. H. Mis tot genezing van 
een zieke; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Johanna Petronella Smits-Zevens; 
9 uur gel. H. Mis voor Arnoldus v. 
Kilsdonk; z. a. gel. H. Mis voor Gerar
dus v. Brunschot; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Maria Loerakker-v. Geel; half 
11 de Hoogmis gez. gef. jrgt. voor de 
Familie van Maria v. d. Meijden. 
Vandaag zal in alle H. Missen de lste 
schaalcollecte zijn voor de St. Willi
brordvereniging, het werk van de Bin
nenlandse Missie, terwijl de 2e schaal
collecte is voor de bijzondere noden van 
het Nederlands Episcopaat, welke beide 
collectes ten zeerste worden aanbevolen. 
Vandaag na de Hoogmis Mariagarde. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedie. 
Zondag 25 Nov. van half 4 tot half 6 
wordt er 'n Oudervergadering gehouden 
voor de ouders, die kinderen hebben 
van 12-17 jaar. Deze vergadering 
wordt gehouden in het Verenigingsge
bouw op de Burgakker en wordt geleid 
door Pater v. Kaam. 
Woensdagavond om 8 uur Godsdienst
cursus voor 18-jarigen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Hendrina van der Loo-van Oor
schot; z.a. gel. H. Mis voor overleden 
familie van Cornelis v. Hal; half 8 gel. 
H. Mis voor Cornelis v. d. Velden, Wil
helmina Bekers en Josephus en Adrianus 
de zonen; z. a. gel. H. Mis tot genezing 
van een zieke; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Adrianus v. Weert; half 9 gel. 
H. Mis voor de levende en overleden 
leden van de Boerenleenbank; z. a. • gel. 
H. Mis voor een bijzondere intentie tot 
een zalige dood. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. voor 
Cornelis van Berkel; z. a. gel. H. Mis 
'voor Lamberta v. Kempen-Smits; half 8 
gel. H. Mis voor Petrus Ghyssens en
Maria v. Son de hsvr.; z. a. gel. H. Mis
tot genezing van een zieke; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrica v. 
Laarhoven; half 9 gel. H. Mis voor 
Franciscus v. Heesch te Waubach over
leden; z. a. gel. mndst. voor Johanna 
Maria v. ·Boxtel. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Josina Troeyen-v. d. Ven; z. a. gel. 
jrgt. voor Wilhelmina van Berkel-v. d. 
Langen berg; H. Hartaltaar gel. H. Mis 

- voor de over!. fam. v. d. Sande; half 8 
gel. H. Mis voor Peter Henricus Theuw
kens en Johanna v. Diik; z. a. gel. H. 
Mis yoor de overleden fam. Wetser; H. 

van kinderen 
En dan nog de kleine tekenaars, boet
seerders, imitators, acteurs, muzikantjes 
en schrijvers. 
Uit veel van deze dillettantjes groeit een 
beroepsmens. De levensbeschrijvingen 
van kunstenaars getuigen vaak van een 
hardnekkige strijd in de prille jeugd om 
het aan_geboren, speciale talent tegen 
alle schooldril en ouderbezwaren door 
te zetten. Een ventje, dat niet van de 
seinhuiswachters was weg te slaan, is 
thans directeur van een belangrijk ver
keersbedrijf. Een jongen, die zijn laatste 
cent uitgaf· aan chemicaliën en die het 
ouderhuis met de walgelijke geuren van 
zwavelwaterstof verpestte is cum laude 
tot doktor in de scheikunde bevorderd. 
Bii een kind, dat zich thans een positie 
in het veeteeltbedrijf heeft verworven, 
zag ik de doorsnee-tekening van een 
drachtige merrie, welke tekening door de 
toen tienjarige scholier met verbluffen
de kennis van zaken vervaardigd was. 
Een ander kind, dat op dezelfde leeftijd 
reeds een eigen krantje ineen zette en 
met een eigen tekst vulde, heeft later 
als journalist een behoorlijk bestaan ver
overd. 
Nu moet men niet menen, dat de lief
hebberij uit de kindertijd in elk geval 
tot een levenspositie voert. Bij tal van 
kinderen slijt de aanvankelijke belang
stelling uit en maakt plaats voor het ge
wone maatschappelijke routinewerk. 
Door de verplichte taak van de school 
wordt veel van de oorspronkelijke ta
lenten en voorliefden de kop ingedrukt 
maar ook kan er bij de omwenteling, 
welke de structuur van vele opgroeien
de kinderen in de puberteitsjaren onder
gaat, een verandering in de belangstel
ling optreden. Dan ontpopt zich het ta
lent, dat de ouders zich reeds zagen 
ontplooien tot een beroemd schilder of 
beeldhouwer, in een doodeenvoudige 
ambachtsman, handelsreiziger of ambte
naar. 
Versta�dige ouders mogen dus ten op
zichte van de liefhebberijen van hun 
jongen of meisje niet alles op één kaart 
zetten. Zij moeten zich naar twee zijden 
dekken. Enerzijds moeten zij ervoor 
zorgen, dat de mogelijkheid tot het ont
wikkelen van een bijzondere gave niet 
in de kiem wordt gesmoord; anderzijds 
moeten zij er rekening mee houden, dat 
het kind door een alzijdig onderricht 
maatschappelijk bekwaamd wordt om 
zijn brood in een beroep te verdienen, 
indien de liefhebberij niet duurzaam of 
sterk genoeg blijkt om een volwassen 
leven te vullen. 

H. G. CANNEGIETER. 
(Nadruk verboden). 

Hartaltaar gel. H. Mis tot genezing van 
een zieke; half 9 gel. H. Mis voor Wil
helmina v. d. Anker-Brands en Adrianus 
de zoon; z. a. gel. H. Mis voor Jaco
bus v. Elk en Lambertus de zoon. 
Hedenavond om 8 uur godsdienstcursus 
voor 18-iarigen. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Cornelia v. Krieken-Verheyen; 
half 8 gel. H. Mis voor Justinus van der 
Eerden; z. a. gel. H. Mis voor Cornelia 
Johanna Oliemeulen-Bovendeert; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis tot eenezing van 
een zieke; half 9 gel. H. Mis voor de 
overleden fam. v. Vlerken-Romeijnders. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Theodorus Welvaarts; z. a. gel. H. 
Mis voor Petronella v. d. Laak-v. d. 
Coevering; half 8 gel. jrgt. voor Lam
bertus Adrianus de Bresser; z.a. gel. jrgt. 
voor Henricus Boly; H. Hartaltaar gel. 
jrgt. voor Martinus Giesbers; half 9 gez. 
mndst. voor Cornelia Johanna Oliemeu
len-Bovendeert; z. a. gel. H. Mis voor 
Johannes Hensen en Anna Maria v. d. 
Langenberg de huisvr. en Anna de 
dochter. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Harrie W eyers; z. a. gel. mndst. 
voor Adrianus v. Weert; half 8 gel. jrgt. 
voor Gijsbertus de Bresser en Johanna 
Jacobs hsvr.; z. a. gel. H. Mis voor 
overleden fam. v. Erp-v. Meerendonk; 
half 9 gel. H. Mis voor over!. fam. v. 
Vlerken-Romeynders. 
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. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: 
Antonius Jurriëns uit de par. van het 
H. Hart en Petronella van Geffen, uit
deze parochie, waarvan heden de 1ste
afkondiging geschiedt. 
Martinus Cornelis van der Pasch uit 
deze parochie en Catharina Jacoba Ger
rits uit St. Michiels-Gestel; Jacobus Jo
hannes v. Roessel geb. te Oisterwijk en 
won in deze parochie en Petronella 
Cornelia v. d. Horst, geb. en won. in
deze parochie; Johannes Hendricus van 
Weert, geb. en won. in deze parochie en 
Hendrica Petronella Cornelia Smulders 
geb. en won. te Liempde; Johannes Jan
sen uit deze parochie en Johanna Voets 
uit de par. van het H. Hart, waarvan 
heden de 2e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
26e Zondag na Pinksteren. 
11 November 1951. 

De eerste schaal, de open schaal, gaat 
vandaag voor de St. Martinus Naai
kring; en de tweede voor de Bijzondere 
Noden. 
De collecte voor de St. Martinus Naai
kring zal U nog bijzonder worden aan
bevolen door de Z. E. Pater de Koning, 
welke in alle H.H. Missen hierover een 
predicatie zal houden. 
Onmiddellijk • na de Hoogmis is het 
Santa Teresa in de kapel der Eerw. Zus
ters Urs.ulinen en kwart voor 12 is het 
H. Familie voor jongens in de Wijk
kapel de Burcht. 

Hedenmiddag is er gelegenheid in de 
kapel op Luissel - waar St. Willibrord 
op bijzondere wijze wordt vereerd als 
de Apostel van Brabant - de reliquie te 
vereren, en· voor de kinderen de kinder
zegen te ontvangen, van twee tot vier 
uur. Verder kunnen vandaag, Maandag, 
Dinsdag en Woensdag, degenen die de 
kapel bezoeken een volle aflaat verdie
nen, op de gewone voorwaarden. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Woensda2 - des avonds om 8 uur 
godsdienstcursus voor achttienjarigen in 
de Ark. 

• Van Zaterdag 24 November tot Dins
dag 27 Nov. is er in het retraitehuis 
"Het Cenakel" te Tilburg een retraite 
voor verloofde meisjes. Men kan zich 
hiervoor opgeven aan de pastorie. 
Van 7-10 Dec. a.s. is er een retraite 
voor militie-plichtigen op Loyola te 
Vught. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der
parochianen; 7 uur 1. d. tot lafenis der
gelovige zielen; 8 uur 1. d. voor overle
den ouders; kwart over 9 1. d. voor
overleden Moeder (v. d. V. v. d. B.);
half 11 Hoogmis tot bijzondere intentie 
uit dankbaarheid. 
In de Wijk-Kapel "De Burcht": kwart 
over 7 1. d. voor een overleden moeder; 
half 9 1. d. voor Johanna v. Zeeland v. w.
Broederschap van het H. Hart; • kwart
voor 10 1. d: voor overleden moeder. 
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Adriana 
Meijs Timmermans; zijaltaar 1. j. voor 
Maria v. Esch-v. Dijk; kwart voor 8 1. d. 
voor Clasina v. Grinsven-Nielen; zijalt. 
1. d. voor Petronella v. Oers; half 9 1. d. 
voor over!. fam. v. d. Meijden-Smits. 
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Johanna 
Maria v. Zeeland-Boeren; zijaltaar: 1.
d. voor Wamer Jan Heintjes; kwart
voor 8 1. d. voor over!. fam. v. Stekelen
burg-Kloostermans; zijaltaar 1. j. voor 
Cornelia v. Hal-v. d. Geeren; half 9 1. d.
voor over!. fam. v. Heesch-Mandos. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Mathilde 
Schepens-Hoenselaars; zijaltaar 1. mndst. 
voor Gerdina Scheepens-Smeekens; 
kwart voor 8 1. d. voor Gerardus Jos. 
Hub. Prick; half 9 1. d. voor Gijsbertha 
v. Laarhoven-v. Santvoort; half 8 in de
WIJK-KAPEL: 1. d. voor Adriana Ma
ria Doevendans-v. Grinsven. 
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Jan de 
Leijer en Maria Fick z. e.; zijalt. 1. 
mndst. voor Johannes v. Schijndel Zwa
nenburg; kwart voor 8 1. d. voor Wilhel
mus Bos, zijn ouders, broers en zusters; 
zijaltaar 1. d. voor Wilhelmina v. Laar
hoven-Cuijpers; half 9 1. d. voor Johan
nes v. d. Heijden en Huub Heesters. 
VRIJDAG: 7 uur gez. jrgt. voor Theo
dora v. Schaijk-Bilsen; zijalt. 1. mndst. 
voor Woutherus v. Weert-Karssemakers; 
kwart voor 8 1. d. tot bijzondere int.; 
zijalt. 1. d. voor Joannes v. d. Heijden 
en Huub Heesters; half 9 1. d. voor Jo
hanna Maria v. Hal-Donkers. 
ZATERDAG: 7 uur gef. gez. irgt. voor
Wilhelmus Merkx; zijaltaar 1. mndst. 
voor Anna Cornelia v. Wijk-Thijssen; 
kwart voor 8 1. i. voor Wilhelmina v.
Uden-v. d. Brugge, Anna de dochter en 
Cornelis en Adrianus de zonen; zijalt. 
1. j. voor Petronella van Hal; half 9 
1. d. voor Marinus van Esch en Petronella 
v. Breugel z. e.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
26e Zondag na Pinksteren. 
11 November 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis v,oor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Mar
tina hsvr. van Henricus Schellekens. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Bergman. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
helmus Bergman. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Clasina v. 
d. Eerden. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Verbruggen. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Catharina v. d. 
Besselaar. Dinsdag H. Mis voor over
leden leden broederschap H. Cornelis. 
Woensdag H. Mis voor Joannes Wage-

naars. Donderdag H. Mis voor Cornelis 
Fick. Vrijdag H. Mis voor Joanna Fick. 
Zaterdag H. Mis voor Catharina Fick. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 11 November. ST. WILLI
BRORD-ZONDAG: de Zondag voor 
het binnenlands apostolaat: om 7 uur 
H. Mis voor de leden van de godvruch
tige vereniging ter ere van de H.
Theresia; om half 9 H. Mis voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie; om 10 uur de hoogmis, als
plechtig gez. jrgt. voor Jacobus Peijnen
burg en Maria van Schijndel de hsvr. 
De eerste schaal gaat voor de eigen 
kerk en de tweede voor de Bijzondere 
Noden. 
Na de hoogmis repetitie voor de zan
geressen in de school. 
Om half 3 Lof ter ere van de H. Willi
brord, voor de geloofsverkondiging bin
nen eigen grenzen. 
De Missen 11edurende deze week zijn: 
om kwart over 7 en om kwart voor 8 : 
MAANDAG: te Mis voor de leden ·van 
de godvruchtige vereniging ter ere van 
de H. Theresia, 2e Mis voor Maria de 
Punder-Huige. 
DINSDAG: te Mis voor Johannes Maas 
vanwege de retraitepenning; 2e Mis voor 
Petrus van Beers en Maria de dochter. 
WOENSDAG: te Mis het mndst. voor 
Johanna Kruyssen-van Erp; 2e Mis voor 
Johanna Renders-van de Moosdijk. 
DONDERDAG: te Mis voor Harry van 
Dijk vanwege het Katholiek Thuisfront; 
2e Mis het mndst. voor Godefridus Ver
hagen. 
VRIJDAG: te Mis voor Theodorus 
Huyberts vanwege het Katholiek Thuis
front; 2e Mis het jrgt voor Catharina 
van der Meyden-van der Heyden. 
ZATERDAG: te Mis tot intentie van 
Z. H. de Paus; 2e Mis voor Ida van den 
Breekel-van den Heuvel. 

Gelegenheid tot biechten: 
dagelijks vóór de H. Missen. En Zater
dagmiddags van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
Klas A: les 18. 
Klas B: les 14 en 15. 
Klas C: de vragen 117 en 128. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

26e Zondag na Pinksteren. 
(11 November 1951). 

ZONPAG: half 7 1. j. voor Cornelia 
Leon. v. d. Laar; 8 uur 1. m. tot welzijn 
der parochie; 10 uur z.j. voor Johanna 
Maria Arn. v. d. Wiel; 3 uur Lof, daar
na jongenscongregatie met kruisweg
oefening voor de overleden leden. 
De te schaal voor de St. Willibrordus
vereniging, d. i. de vereniging, die werk
zaam is voor de bekering der Protes
tanten in ons land. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
Oerlemans; half 8 1. mndst. voor Wilh
Hermes; 8 uur 1. 7e voor Hendr. Put
mans. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Wil
helm. Witlox; half 8 1. mndst. voor Jan 
v. d. Berk; 8 uur 1. m. voor Maria Adr. 
v. Dijk. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Hendr. Quinten; half 8 1. mndst. voor
Engelb. v. d. Velden; 8 uur 1. m. voor
Hendr. Putmans over!. lid I proc. van 
Kevelaer. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Laur. Quinten; half 8 z. j. voor Johanna 
Maria Lamb. Bakx; 8 uur 1. rondst. voor 
Jan v. d. Heijden. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Johanna 
Adr. de Rooij; half 8 1. mndst. voor 
Corn. Putmans; 8 uur 1. rondst. voor 
Adriana Adr. v. d. Sande. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Elisabeth 
v. d. Vleuten; half 8 1. mndst. voor Hu
bertus v. Aarle; 8 uur 1. rondst. voor
Arnolda Frans Kreyveld. 
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Wil
lem v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. voor 
Jos. v. d. Velden; 10 uur de hoogmis tot 
welzijn der parochie. 

In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Theod. v. d. 
Boer. Dinsdag 7 uur 1. m. v. d. over!. fa
milie. Woensdag 7 uur 1. m. voor de 
overleden leden der proc v. Bokhoven. 
Donderdag 7 uur 1. m. voor Hub. van 
Aarle als over!. lid proc Bergen op 
Zoom naar Sittard. Vrijdag 7 uur 1. m. 
voor Adr. Corn. Kuppens. Zaterdag 

Avonturen van BIM

IN DIENST VAN DE KONING. 

Wat heeft dat te betekenen? Wel, de 
-zwarte koning heeft twee schrandere 
jongens nodig om op de kroonprins en 
-prinses te passen. Dat is juist iets voor 
Bim en Bam. Ze weten zich te verzeke-

ren van de medewerking van de olifant 
en zijn vrouw en met zijn vieren gaan 
ze naar de koning. 
"Jullie krijgen het baantje", zegt de 
koning en de volgende dag zien de ver
baasde inwoners van het stadje Bim en 
Bam rijden op de ruggen van de olifan-
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7 uur 1. m. voor Maria Adr. Koppens. 
Zondag 7 uur 1. m. voor Corn.v. Heere
beek. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
alg_em. H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdag om 
8 en 1 uur, de meisjes Vrijdag op de
zelfde uren. 
Deze week zullen de kerkmeesters rond 
gaan om het kerkegeld. Tevens zullen • 
zij dan de contributie ophalen bij de 
leden der Erewacht van het H. Sa
crament. 
Vrijdagavond om half 8 algem. vergade
ring van de Boerenbond in het Pa, 
rochiehuis, met spreker. 
7e Hendr. Putmans te Liempde over
leden. 
Gedoopt: Ant. Hub. Corn. zoon van 
Jos. v. Kan-Thomassen; Laur. zoon van 
Hendr. Quinten-Sanders. 

Missiebus. 
Bij uitvaart van Hendr. Putmans f 5,60. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
26e Zondag na Pinksteren. 
(H. Mis 5de na Driekoningen) 
11 November 1951. 

Vandaag is het Willibrordus-Zondag. 
Het Patroonfeest van onze Parochie 
wordt gevierd. H.H. Missen om 7 uur, 
half 9 en 10 uur Hoogmis voor de pa
rochie. Tweede schaal, welke op verzoek 
van de Bisschop zeer wordt aanbevolen, 
voor de binnenlandse Missie; derde voor 
Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag 
om. 3 uur pl. lof met rozenhoedje, waar
na verering van de relikwie van de H. 
Willibrordus. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 5e, 
6e en 7e leeriaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Dinsdag na de H. Mis van 8 uur zullen 
de banken verpacht worden. Woensdag 
en Donderdag na de tweede H. Mis 
kunnen ze betaald worden in de 
sacristie. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Cornelis van Kempen; 10 uur pl. 
Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor afge
storven familie (A); 8 uur H. Mis voor 
Henricus van der Meyden. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhelmina 
Konings-v. d. Laar; 8 uur H. Mis voor 
de Eerw. Zr. Andrea Spooren. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Wil
helmus en Wimke van Schijndel; 8 uur 
jrgt. voor de Eerw. Zr. Genoveva 
Spooren. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor Hen
dricus van den Langen berg; 8 uur mndst. 
voor Gerardus Josephus van Oers. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Antonia 
Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. Mis 
voor Mej: Maria• Emerentia Banens. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor 
Adrianus en Maria Sterks; 8 uur gef. 
jrgt. voor Cornelis Konings. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 11 November. 26ste Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Deze week: Donderdag en Zaterdag 
om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis Verhoef; om half 9 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser; om 10 uur voor 
Hans Janssens. 
MAANDAG: om 7 uur voor Caspar 
van �en Aker; om half 8 voor Lam
berta Smits-van Kempen. 
D_INSDAG: om 7 uur voor Caspar van 
den Aker; om half 8 voor Doctor Theo� 
dorus Strengers. 
WOENSDAG: om 7 uur voor Johan
nes Geeven; om half 8 voor Marinus der 
Kinderen. 
DONDERDAG: om 7 uur voor de fami
lie Geeven-v. d. Hurk; om half 8 voor 
de overleden leden der familie van Vree
de-v. d. Nostrum. 
VRIJDAG: om 7 uur voor de afgestor
ven familie Dortmans-Spierings. 

en BAM 

Bo., ó Copenliage_" 

ten, die met hun slurf de kinderwagens 
vooruit duwen waarin de prins en de 
prinses zitten. - Bim en Bam zijn natuur
lijk erg trots op hun nieuwe baantje en 
zien er knap uit in hun prachtige nieu
we uniformen! 

pyrlght P. 1. B 
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KATHOLIEK 

De inrichting 
In ons blad van de vorige week schre
ven we over de bedoeling van de nieuwe 
bedrijfsorganisatie die in oprichting is, 
en die in verschillende takken van be
drijf al aardig op gang raakt. 
Ter herinnering herhalen we even in 't 
kort die bedoeling, n.l. 't weer zelfstandig 
maken van het hele bedrijfsleven en bo
vendien een betere samenwerking tussen 
de verschillende klassen en tussen de 
ondernemingen zelf. Die betere samen
werking - ook hoog nodig - is eigen
lijk maar een nevenbedoeling, hoofdzaak 
en eigenlijke bedoeling is, het bedrijfs
leven weer meer los te maken uit de 
overheidsbemoeiing en weer een zelf
standige plaats te geven in de samenle
ving, waarop dit bedrijfsleven recht 
heeft. Vandaag willen wij er even op in 
gaan hoe men het gestelde doel in deze 
organisatie hoopt te bereiken. 
De naam Publiekrechtelijke Bedrijfs-or
ganisatie zelf, zegt al veel. 
De naam zegt vooreerst dat er iets geor
ganiseerd wordt in het bedrijfsleven. 
Met "bedrijfsleven" wordt bedoeld: alle 
ondernemingen die ook maar iéts te 
maken hebben met de voorziening van 
alle goederen die de mensen nodig heb
ben vanaf het kweken of telen of delven 
van grondstoffen tot de verkoop in de 
winkel toe, en hierbij inbegrepen alle 
personeel dat er aan werkt, van bazen en 
besturen af tot het kantoorpersoneel, ar
beiders en bedienden toe; dus de onder
nemingen zelf én de personen die er 
hun werk aan hebben. 
Wat wordt er nu georganiseerd in dit 
hele bedrijfsleven? Hierop kunnen we 
zeggen: de samenwerking in heel dit 
uitgestrekte terrein op alle punten die 
van belang zijn. We zeg�en: de samen
werking in heel dit uitgestrekte terrein, 
d.w.z. in ieder bedrijf apart, tussen alle 
bedrijven van hetzelfde soort, tussen de 
verschillende bedrijfssoorten, en over 
het bedrijfsleven in zijn geheel. 
We zeggen: de samenwerking op alle 
punten die van belang zijn, d.w.z. op het
punt van arbeidsverdeling, op het punt
van salarissen en lonen, op het punt 
van prijzen, op het punt van inkoop en
verkoop, enz. 
Bovendien de samenwerking met de be
trokkenen buiten het bedrijfsleven zo
wel naar boven als naar beneden; naar
boven, d.w.z. de verhouding van het be
drijfsleven tot de overheid die namens 
de hele gemeenschap in het belang van 
die gemeenschap toezicht moet houden; 
naar beneden d.w.z. de verhouding van
het bedrijfsleven tot de mensen die de 
goederen kopen voor eigen gebruik of 
verbruik, dus de klanten. 
Met de zaak te organiseren is men er
niet. Wanneer er besturen zijn ingericht 
voor het bedrijfsleven, moeten deze er
zeker van zijn dat allen zich houden 
aan de regelingen die worden getroffen 
en de besluiten die worden uitgevaar
digd. Daarom zullen deze besturen de 
macht krijgen met "publiek recht" alles 
te verordenen wat nodig is, dit zal dus 
bindend zijn voor allen. De overtreders 
hiervan zullen strafrechtelijk kunnen 
vervolgd worden op dezelfde wijze als 
het geval is b.v. bij gemeenteverorde
ningen of politieverordeningen. 
Hieruit volgt dus, dat de besturen van
de P.B.O. hun besluiten kunnen uitvaar
digen met dezelfde kracht als de wet; 
niet dus als het reglement van een ver
eniging binnen de vereniging zelf, maar
publiek d.i. voor allen, en dit is juist de
betekenis van het woord "publiekrech
telijk". 
Velen menen dat men eerst lid zal moe
ten zijn van de organisatie om onder 
de rechtsmacht ervan te vallen, maar 
hierin vergissen zij zich. De P.B.O. is 
een vrije organisatie in die zin dat iede
re bedrijfsgroep vdj is voor zijn groep 
deze organisatie in te voeren en, dat de 
P.B.O. onafhankelijk, dus in vrijheid zijn 
functie kan uitoefenen, maar eenmaal 
opgericht, valt ieder bedrijf en iedere 
medewerker in een bedrijf vanzelf onder 
deze organisatie door het enkele feit dat
het bedrijf tot een groep behoort die
een bedrijfsorganisatie heeft opgericht. 
Een vergelijking kan dit verduidelijken: 
wij zijn sinds ons hele leven eraan ge
wend dat �ij inwoner zijn van een be
paalde gemeente en dat wij ons te hou
den hebben aan de gemeente- en plaat
selijke politieverordeningen door het 
simpele feit, dat we in die gemeente 
wonen; precies zo is het met de P.B.O. 
Is b.v. de P.B.O. ingevoerd voor alle
bedrijven die met rookartikelen te ma
ken hebben, dan zal men alle voorschrif
ten van het bestuur daarvan moeten na
leven door het simpeÏe feit, dat men in 
rookmaterialen werkt (b.v. als telers, fa
brikant, sigarenmaker, grossier, winke
lier, bediende). 
Een andere kwestie is: wie de besturen 
in een bepaalde groep moet kiezen en
wie in die besturen moeten gekozen wor
den. De wet op de bedrijfsorganisatie 
- welke wet reeds is verschenen - legt 
het verkiézingsrecht van de besturen in
handen van de bestaande vakorganisa
ties van werkgevers en werknemers. 
Dit is niet noodzakelijk, maar zal wel 
om practische redenen zo zijn ingesteld 
omdat men toch al een vorm van orga
nisatie moet hebben om tot oprichting 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

van de P.B.O. 
,,SCHORPIOENEN EN MILLIOENEN" 

Als de avonden langer gaan worden en 
Uw huiskamer in behaaglijkheid schijnt 
toe te nemen, zult U op z'n tijd zeer 
zeker met genoegen luisteren naar een 
boeiend hoorspel, of ook wel 'ns onder 
intense spanning een of ander detective
verhaal lezen. Aan het slot van hoorspel 
en boek, zult U misschien bij U zelf 
zeggen, dat het allemaal nonsens was, 
maar toch moet U dan toegeven, dat de 
verhalen U geboeid hebben. 

"Poppendam" in Boxtel 
en verkiezing van besturen te kunnen 
komen en daar de overheid de P.B.O. 
juist niet wil opleggen, is het op die ma
nier in handen gelegd van het bedrijfs
leven zelf en geeft het bovendien ieder
een wee_r een blijvende aan�oring om 
tot hun vak- en standsorganisaties toe te' 
treden om zo mede hun eigen lot voor 
wat het bedrijfsleven betreft, in eigen 
handen te houden. 
Wat voor besturen zullen er komen? 
Vergelijken we het weer even met het 
burgerlijk leven: het hele land is inge
deeld in gemeenten, deze gemeenten in 
elf provincies, deze elf provincies vor
men samen het ene Nederland met de 
ene regering die verantwoording schul
dig is aan de Kroon. Iets dergelijks doet 
zich voor in het bedrijfsleven, maar hier 
niet een indeling volgens landsdelen, 
maar volgens bedrijfssoorten. 'n Voor
beeld! Alle verkoopbedrijven van een 
bepaalde productensoort, b.v. metaal
waren, zullen een "bedrijfschap" oprich
ten, evenzo de fabrikanten van metaal
producten en bedrijfschap, eveneens de 
mijnbedrijven voor metaal. Allen dus be" 
drijfschappen die ieder op één bepaalde 
manier met hetzelfde product te maken 
hebben en ieder inet zijn eigen bestuur. 
Deze verschillende metaalbedrijfsschap
pen zullen dan samen één productschap 
uitmaken met een bestuur voor het hele 
product�chap. 
Zo kan dan voor alle hoofdsoorten van 
producten een productschap opgericht 
worden. Die verschillende productschap
pen vormen dan weer samen het hele be
drijfsleven, dat als hoofdbestuur de So
ciaal-Economische Raad heeft, welke 
reeds in functie is en die op zijn beurt 
nog onder oppertoezicht staat van de 
regering, die de bewaker is van het 
algemeen welzijn van het hele land en 
volk. 
Nu is hèt alleen nog maar de taak van 
het bedrijfsleven zelf om zo snel moge
lijk in al zijn takken tot oprichting te 
komen van bedrijfschappen en product
schappen, om zo gauw mogelijk het be
drijfsleven die vrijheid te geven waarop 
het recht heeft. 
Waarom w gauw mogelijk? 
Omdat de stromingen in ons land welke 
de overheidsbemoeiingen juist willen 
uitbreiden, ook niet stil zitten en op 
topsnelheid werken om zoveel mogelijk 
bevoegdheden wettelijk vast te leggen 
en op die manier zoveel mogelijk het 
gras voor de- voeten weg te· maaien 
m.a.w. het terrein waarbinnen vrijheid 
over blijft zo klein mogelijk te maken. 
Een sterke organisatie van de standen 
"(een vingerwijzing vooral voor de Mid
denstanders) en van onze politieke partij 
is daarvoor nodig, om van de ene kant 
de P.B.O. snel over de hele linie te ver
wezenlijken en van de andere kant te 
waken over onze vrijheden. T. 

Plaatselijk Nieuws 
RADIO-REPORTAGE OVER BOXTEL. 
,,Dit is Uw land, Uw volk". 
In de wekelijkse rubriek "Dit is Uw 
land, Uw volk", heeft de radio-omroep
vereniging "AVRO" ook een reportage 
over Boxtel opgenomen. De samenstel
lers van deze regionale klankbeelden, 
Joop Simons en Kees Post, hebben 
vorige week een bezoek gebracht aan 
onze plaats om er de stof te vinden voor 
hun rubriek, die zoals het radio-pro
gramma vermeldt iets wil vertellen over 
"het wel. en wee, het lief en leed, de 
mensen, de dingen èn de muziek waar
van men houdt in Boxtel". 
Ongetwijfeld zullen velen met ons be
nieuwd zijn naar de radio-compositie van 
de indrukken en wederwaardigheden, zo
als de heren Simons en Post die in Box
tel hebben opgedaan. Men stemme 
daarom Dinsdag 20 November af op 
de AVRO-uitzending "Dit is Uw land, 
Uw volk", van 22 uur tot 22.45 uur over 
Hilversum II. 

ZILVEREN AMBTSJUBILEUM. 
Vandaag, Vrijdag 16 November, zal het 
25-jaar geleden zijn dat de heer Helle
mons in gemeentedienst trad. 
Naar wij vernemen zullen Burgemeester 
en Wethouders, alsmede het gemeente
personeel, deze gebeurtenis niet zonder 
meer laten voorbij gaan en heden nog 
een huldigingsbijeenkomst houden. 
Naast het personeel, dat aan de ge
meente verbonden is, zullen wellicht nóg 
velen uitzien naar een gelegenheid om
de heer Hellemons bij dit ambtsjubileum 
te feliciteren. Degenen, bij wie ons blad 
reeds voor de middag wordt bezorgd, 
maken we er daarom nog gaarne op at
tent, dat de heer en mevrouw Hellemons 
l{elegenheid tot feliciteren geven van
daag van 11 tot 12 uur ten gemeente
huize. 

REHABILITATIE. 
Bij uitspraak van de Arr. Rechtbank te 
's Hertogenbosch is aan mevr. A. M. 
Kerkhof-v. Liempt, Molenstraat 82, een 
schadeloosstelling toegekend omreden 
is gebleken dat de tegen haar ingebrach
te verdenking tijdens de bezetting on
gegrond is gebleken. 

Wellicht ... verlangde U op zo'n avond 
meër dan anders naar een televisie-toe
stel. 
De toneelgroep "Boxtels Toneel" heeft 
dit begrepen en nodigt U daarom uit op 
Maandag 19 en Dinsdag 20 November 
drie uren toneelgenot te komen bele
ven met haar nieuwe spel "Schorpioenen 
en Millioenen"; een thriller, om gezel
lig te griezelen; een spel vol sensatie en 
geheimzinnigheid, vol spanning en . .... . 
ontspanning. Zie -voor verdere bijzon
derheden de advertentie in dit blad. 

K.A.B., Afd. Boxtel. 

,,Wij en het communisme" 

Voor de leden van de K.A.B., afd Boxtel, 
zal Drs. L. Egeraat a.s. Woensdag 21 
November komen spreken over het on
derwerp "Wij en het communisme". 
Deze spreker kennende, zouden wij spe
ciaal tot de K.A.B.-ers, die zelden of 
nooit een ontwikkelingsavond bijwonen, 
willen zeggen: Zorgt er voor a.s. 
Woensdagavond present te zijn, want 
het is een bijzondere gelegenheid via 
Drs. v. Egeraat kennis te maken met 
zulk een actueel, brandend onderwerp. 
Deze bijeenkomst zal worden gehouden 
in het Verenigingsgebouw op de Burg
akker; aanvang 8 uur. 

St. Nicolaas-kinderfeest. 
De leden van de K.A.B. zij reeds mede
gedeeld, dat op Woensdagmiddag 5 De
cember wederom een ,groot St. Nicolaas
kinderfeest zal worden gegeven. In een 
van onze volgende nummers zullen wij 
hieromtrent nadere gegevens ver
schaffen. 

OPBRENGST 
KLAPROOSCOLLECTE. 
De Klaprooscollecte, die verleden week 
Zaterdag ten bate van het Nederlandse 
Oorlogsgravencomité in Boxtel werd ge
houden, heeft f 140, 14 opgebracht. 

GROOTSCHEEPSE ACTIE 
,,VOOR HET KIND". 

Negentig van de door H. M. de Konin
gin voor verloting beschikbaar gestelde 

poppen resideren in Hotel "Riche". 

Van Zaterdag 17. tot en met Zondag 
25 November aanstaande domineert in 
Boxtel en wijde omgeving de groots op
gezette actie "Voor het Kind". 
De Postzegelactie en de actie voor de 
Stichting "Het Vierde Prinsenkind", van 
welke· instellingen eenieder de doelstel
ling kent, richten gecombineerd, een 
aanval op het goede hart van allen. 
Dank zij de spontane medewerking van 
de Heer van Dongen kon geheel Hotel 
"Riche" voor deze gezamenlijke actie 
worden "ingenomen". 
Op werkelijk fantastische wijze werd het 
Hotel gemetamorphoseerd in "Poppen
dam", waar men de door H. M. de Ko
nin_gin beschikbaar gestelde poppen op 
unieke wijze kan bewonderen en op at
tractieve manier kan deelnemen aan de 
grote landelijke verloting. 
In een miniatuur-postkantoor kan men 
de nieuwe kinderzegels kopen en wel
licht, daarover zijn momenteel nog on
derhandelingen gaande, op een bijzon
dere wijze met een speciaal stempel la
ten afstempelen. 
Men zal kunnen genieten van de spe
ciaal voor deze actie door "Animali" het 
ook in Boxtel zeer bekende Vogel- en 
Dierenpark te Eindhoven, afgestane 
exotische vogels. 
Rondom de marktboom zal men op 
ouderwets-gemoedelijke wijze de slogan 
,,Het Bier is weer best" op waarde kun
nen schatten, terwijl de borrelaars kun
nen onderduiken in de keldergewelven 
van de Riche-bar. 
Men zal echt aan het spit gebraden 
haas kunnen eten, starend in het vuur 
van de open haard of rustig gezeten in 
de jachthut. 
Voor de kinderen zal het echte panne
koekenhuisje van Hans en Grietje een 
bijzondere attractie zijn. Ze mogen het 
huisje werkelijk opeten, zij het dan elk 
kind voor een klein gedeelte! 
Gaande door het bos, waarin het pan
nekoekenhuisje geplaatst is, zul!en ze· 
allerlei dieren, ook wolf is aanwezig, 
kunnen bewonderen. 
Deze dieren werden door de bêkende 
preparateur de Heer Wouters ui65chijn-

Een kwarteeuw Kanaalkwestie 
De Zuid-Nederlanders hebben Wil
lem van Oranje nooit als staatshoofd 
willen accepteren, maar wel brachten 
zij een van zijn bekendste gezegden 
in practijk: .,Men hoeft niet te kopen 
om te ondernemen, noch te slagen 
om vol te houden". Niet de Oranje's 
zijn oorzaak geweest van Belgie's af
scheiding van Nederland, noch ook 
ons gebrek aan een soepele houding 
tegenover de zuiderburen...... maar 
Antwerpen. 
Deze handelsstad, voor Vlaanderen 
en Brabant van zo groot belang, 
wenst een directe verbinding met de 
zee, die veilig is en goed en gerief
lijk. Deze verbinding verwacht men 
van Nederland, want elke slok wel
vaart, die in zeewater wordt gevon
den, kan België alleen inslikken via 
Nederlandse grond of liever via 
Zeeuws water. Dat Nederlandse keel
gat is nauw, Antwerpen heeft het 
meermalen tot zijn schade moeten 
ondervinden. Tientallen malen is men 
er bijna in geslaagd een betere ver
binding tussen Antwerpen en de zee 
tot stand te brengen dan die via de 
.,ongelukkige" Schelde, waar de Bel
gen nooit veel plezier van beleefd 
hebben. 

November mag wel een nationale feest
maand heten voor de onderdanen van 
koning Boudewijn, want in die maand 
van 1926 werd het plan tot graven van 
een Moerdijkkanaal in Brabant door 
onze Tweede Kamer goedgekeurd. Dan 
moet men echter Maart tot een nationale 
rouwmaand verheffen, want in de jonge 
lente van 1927 werden alle Antwerpse 
kooplieden in één · dag grijs, zegt men 
wel eens, toen de Eerste Kamer dit plan 
met 33 tegen 17 stemmen verwierp. 
Het gevecht om dit wetsontwerp zal 
steeds in onze historie blijven voortle
ven als een der spannendste, interessant
ste en belangwekkendste duels tussen 
aanhangers van de regering en de oppo
sitie. De Tweede Kamer stemde toe met 
50 stemmen voor en 47 tegen. De zege 
van minister Van Karnebeek, die het 
bestaan had dit oude strijdpunt tussen 
ons en de zuiderburen op de volksba
lans te werpen, was een der benauwdste 
die ooit een minister heeft behaald. Vijf 
m<1,anden later zou hij verslagen door de 
"raad der oudsten" naar huis gaan. Het 
Moerdijkkanaal zou er niet komen. Het 
is er nog niet. 
Door heel onze geschiedenis zien wij 
telkens die vragen om de AntwerpenHjn 
verbinding weer opduiken. In de Spaan
sé tijd was er strijd tussen Amsterdam 

en Antwerpen als koophandelsstad. Wij 
hadden het er gemakkelijk mee: als het 
ons ging vervelen sloten we eenvoudig 
de Scheldeinond en er kwam geen roei
boot meer in Antwerpen. De handel met 
Duitsland via Noord-Nederland is steeds 
groot geweest. 

EEN SPAANS KANAAL. 
Reeds de Spanjaarden zagen met lede 
ogen hoe Holland zijn troepen betaalde 
met de winsten uit de handel met het 
Ruhr-gebied. Daarom kwam Spinola al 
met een plan om de Duitse stad Rhein
berg met Venlo te verbinden, waardoor 
de goudstroom via Antwerpen zou wor
den afgetakt. 
Met de uitvoering van deze voor die 
dagen werkelijk geniale gedachte is men 
twee jaar bezig geweest. Het traject 
Rheinberg-Geldern is gereedgekomen. 
Het kanaal was liefst 40 meter breed en 
goed bevaarbaar, terwijl een groot aan
tal forten voor bescherming moest die
nen tegen de steeds op de loer liggende 
troepen van Frederik Hendrik. 
Het geldgebrek, de val van de stad We
zel, en het verraad van Graaf Van den 
Berg waren de domineerende factoren 
die ertoe geleid hebben dat het kanaal
water uit Rheinberg Venlo nooit be
reikte. Frederik Hendrik had trouwens 
in 1627 al het sterke fort Arcen geno
men, zodat hij een prachtig uitzicht 
kreeg over een breed terrein, waardoor 
dat kanaal moest worden gegraven ... 
Om aan alle Spaanse kanaaldromen 
voorgoed een einde te maken, onder
nam de "stedendwinger'' in 1632 nog de 
tiendaagse veldtocht, die de hele Maas
streek aan zijn voeten bracht. 

DE FRANSE TIJD. 
Ook Napoleon heeft een lans gebroken 
voor Antwerpen. De Belgen lagen hem 
nader aan het hart dan die koude Hol
landers, die toch maar steeds smokkel
den met Engeland. Napoleon had daar
toe de macht want hij was zowel baas 
in België als bij ons. Alleen, de Franse 
keizer miste de zee, die beheerst werd 
door Engeland en wat is Antwerpen zon
der de zee? 
Gedurende de jaren van de Belgisch
Nederlandse eenheid was er een aan
houdend gemopper en geschreeuw in 
België over de bevoordeling van de 
Noord-Nederlandse havens boven Ant
werpen. Toen er dan ook in 1839 een 
boedelscheiding tussen de beide zuster
staten werd uitgesproken, door de grote 
mogendheden, waren de Belgen er als 
de kippen bij om voor Antwerpen in de 
bres te springen. 

del voor deze actie afgestaan. 
Waarom zouden we eigenlijk nog meer 
verklappen? 
Komt naar "Poppendam" en brengt Uw
kinderen mee. Zij, maar evenzeer U, 
zult genieten en tezelfdertijd steunen 
de hier opgezette actie. 
De Middenstandsvereniging en de Win
keliersvereniging en vele particulieren 
hebben aan het tot stand komen van 
deze grootse actie belangeloos hun me
dewerking verleend. 
,,Actie voor het Kind" moge een zeer 
groot succes worden! 
Niemand verzuime te gaan zien in Ho
tel "Riche", onder de bezielende en 
fantasierijke leiding van de Heer Patoti 
van de Propaganda-afdeling van Philip, 
door zijn medewerkers, verscheidene 
Boxtelse bedrijven en last hut not least 
door de vaardige mannen van de Schil
dersschool, gewrocht is. 
Door onze Edelachtbare Heer . Burge
meester zal Zaterdag eerstkomende, des 
namiddags om vier uur de opening ge
schieden. 
"Poppendam" is geopend: Zaterdag 17 
November van 16 uur tot sluiting, van 
18 tot en met 25 November, dagelijks 
van 15 tot 18 uur en van 20 uur tot 
sluiting, beide Zondagen bovendien van 
11.30 tot 14 uur. 
Men steune deze groots opgezette actie! 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 19 November 10-12 uur 
Vrijdag 23 November 10-12 uur. 
R.K.B.B. - a.s. Woensdag 21 Novem: 
her bijeenkomst van de leden van de
reidansclub in het eierlokaal. Ook de
nieuwe leden worden verwacht. Aan� 
vang 7 uur. 
R.K. BOXTELS GEMENGD KOOR.· 
Repetitie "Die Jahreszeiten". A,; 
Maandag 19 November om 8 uur repe-; 
titie voor dames en heren in zaal J. v. 
Rijn. Nu de datum van uitvoering gaat 
naderen, vragen wij allen te komen om 
de tijd die ons nog rest goed te bes · 
nutten. 
EIERVERENIGING - Algemene \'erga� 
<lering van de Eiervereniging op Maan
dag 19 November 's avonds om half 8 
bij H. v. Rooij. Bespreking verzekering 
tegen de pseudo vogelpest. 

In 1842 sloten wij een tractaat met de 
buren waarin overeengekomen werd dat, 
zolang België Nederland op de Belgische 
stromen als gelijke zou behandelen, Ne
derland dat ook ten opzichte van België 
zou doen. Het tractaat van Londen be
paalde voorts dat wij de Belgische 
scheepvaart andere wegen zouden ver
zekeren indien de bestaande onbruikbaar 
zouden worden door natuurlijke oorza
ken of kunstwerken. Het was een rede
lijke overeenkomst en gelukkig heeft 
Nederland zich daar steeds aan ge
houden. 
België heeft steeds méér gewenst dan de 
bestaande Scheldeverbinding met de
zee. Geen gelegenheid heeft het ooit 
voorbij laten gaan om daarop te wijzen. 
Men heeft zelfs andere plannen uitge
dacht, waarbij men de Nederlanden 
niet nodig had. Het voornaamste daar
onder is dat van een kanaal uit Visé via 
Aken naar Neuss. Het kanaal zou als 
een rechte streep onder Zuid-Limburg 
door lopen. Een vermetele gedachte, 
want men moest dwars door heuvelach
tig terrein en er zouden- zelfs liften 
in moeten worden g_ebouwd van 55 en 
80 meter hoogte. De kosten zouden 
bijna ondraaglijk zijn en rond f 3000 
per meter bedragen. Geen wonder dat 
het enthousiasme van de Belgen hiervoor 
niet zo erg groot is. 

EN DE BENELUX. 
Niet zodra was de Benelux-gedachte ge
boren of veel Belgische havengrootmees
ters spoeëlden zich naar Nederland om 
te spreken over eeuwige vriendschap, 
economische eenheid, samenwerking in
zake transito-handel... . . .  en allen had
den hetzelfde plan in hun actetas, dat 
voor een kanaal van Antwerpen naar de 
Moerdijk. 
Bij de jongste pogingen tot verwezenlli
king van de veelomstreden kanaalplan
nen brachten de Belgen het nog niet ver
der dan een "WatenwegenraQJ)ort''. 
Hierin verklaarden zij dat het Moerdijk
kanaal Nederland slechts economisch 
voordeel kon brengen. Onze deskundi
gen zagen voor het leeuwendeel grote 
nadelen voor Rotterdam. Zij zagen ook 
een kostprijs voor dit project van liefst 
90 millioen gulden, terwijl 1200 ha kos
telijke cultuurgrond zouden moeten wor
den opgeofferd. In cijfers gezien zou 
66 % van het profijt van zo'n kanaal 
naar België gaan, 20 % naar andere lan
den en slechts 14 % naar Nederland. 
De oude kanaal-twistappel viert dezer 
dagen zijn zilveren jubileum. Hij zal ook 
eer. gouden jubileum beleven, tenzij 
Europa nog eens één wordt. Dit pre
sentje aan de Belgen schijnt voor Ne
derland voorshands nog te onvoordelig, 
hetgeen wel betreurenswaardig is. 



Va d ers en M O ede r S ! 
u herinnert zich toch onze mededeling, dat op Zondag
25 November een bijeenkomst wordt gehouden voor de

ouders._ die kinderen hebben in -de leeftijd van 12-17 jaar? Wij verwachten U Zondag over acht dagen 
om half 4 in het verenigingsgebouw op de Burgakker. In het • volgend nummer van Brabants Centrum 
wordt U er nog wel even aan herinnerd! 

Plaatselijk Nieuws 
ST. NICOLAAS. 
Zoals reeds in ons vorige nummer werd 
medegedeeld, zal St. Nicolaas (met zijn 
gevolg) Boxtel op Zondag 25 Novem
ber met een bezoek vereren. 
Deze jaarlijks terugkerende gebeurtenis 
zal voor de kinderen weer een dag van 
Rrote betekenis brengen. Weken van te 
voren wordt deze feestdag door groot 
en klein immers al met spanning en 
vreugde tegemoet gezien. 
Ook HET BOXTELSE ZWAKKE KIND 
,r;iet met spanning uit naar deze dag, 
want reeds meer dan een kwart eeuw 
zijn het St. Nicolaasfeest en de actie 
voor het zwakke kind voor de Boxtelse 
bevolking een onafscheidbaar begrip ge
worden. En deze traditie moet gehand
haafd blijven. 
Daarom zal er weer gecollecteerd wor
�en en daarom zullen ook de bekende 
',r;akjes weer bij U aan huis worden be
zorgd. 
Het Boxtelse zwakke kind rekent weer 
op U! 

CABARET "DE LOSSE FLODDER". 
De Boxtelse Bond van Oud Strijders 
heeft voor haar leden een cabaretavond 
weten te organiseren: Het cabaretgezel-
5chap "De Losse Flodder" zal op Zater
dag 17 en Zondag 18 November in het 
St. Paulus-Jeugdhuis een paar onvervalst 
humoristische avonden trachten te ver
zorgen. Behalve de Boxtelse oud-strijders 
hebben ook andere belangstellenden toe
�n_g tot deze cabaretavonden. Voor bij
zonderheden raadplege men de adver
tentie in dit blad. 

�eer geschikt voor 

St. N icolaas-cadeaux 
z:ljn ook de Foto's naar werken 
van Kunstschilder J AN S S E N. 

Zie etalage. 

Foto-Atelier "JANSSEN" 
PRINS HENDRIKSTRAAT 10 

R..K. BOXTELS GEMENGD KOOR 
ÉN "DIE JAHRESZEITEN". 
Het' schijnt bij R. K. Boxtels Gemengd 
Koor traditie te worden ons jaarlijks te 
willen vergasten op een oratorium. 
Mochten wij vorig jaar een verant
woorde vertolking van de "Schöpfung'' 
beluisteren, dit jaar zal Boxtels Ge
mengd Koor een der mooiste werken 
van Jos. Haydn "die Jahreszeiten" ten 
gehore brengen. Voor de solistenrollen 
,r;ijn bereids drie bekende kunstenaars 
geëng�eerd, te,cwijl het versterkt Box
tels Orkest het geheel zal begeleiden. 
Op Maandag 10 December zal deze uit
voering plaats vinden, en aan de ver
wachtingen welke aan een concert van 
een dergelijke omvang gesteld worden, 
hoopt men ook dan \veer geheel te vol
doen. Met enige trots maken wij gewag 
van deze gebeurtenis; welke 'een eigen 
en goede Boxtelse gewoonte gaat wor· 
den.· Tevens vermelden we het met een 
z·ekere bewondering, want vele moeilijk
heden, zowel op muzikàal, organisato
risch en bovenal financiëel gebied, dien
den te worden overwonnen en het moet 
de liefde voor de muziek zijn geweest, 
die dit alles mogelijk heeft gemaakt. In
dien de grote belangstelling, die we ken
nen van andere .uitvoeringen, besten� 
digd blijkt, zal de Ark deze maal haast 
te klein zijn om muziekminnend Boxtel 
te ontvangen. Dat het St. Nicolaasfeest 
zo kort aan deze uitvoering voorafgaat, 
behoeft zeker geen bezwaar te zijn. Im
mers de H. Man zou zelfs toegangsbe
wijzen voor deze avond kunnen -�chen
ken ! In ieder geval zal het '(oed z11n dat 
U Maandagavond 10 December vrij 
houdt om van dit schoons te gaan ge
nieten. 

,.BRABANTS HEEM". 
Plannen voor Studiedagen te Boxtel. 
Op de Zondag j.l. gehouden vergadering 
van Brabants Heem werd door de voor
zitter van deze vereniging medegedeeld 
dat er plannen bestaan voor het organi-
5eren van een drietal studiedagen in Fe
bruari te Boxtel, waar dan de nog wei
nig ontgonnen historie ten tijde van 
Karel de Grote (800-1000 jaar na Chr.) 
besproken zal worden. Zodra deze plan
nen officieel worden en het dus zeker 
zal zijn, dat Boxtel in Februari de __ Bra
bantse heemkundigen te gast zal kn1gen, 
hopen wij onze lezers nadere bijzonder
heden omtrent een en ander te ver
schaffen. 

,,VOGEL VREUGD" 
EXPOSEERDE VOGELPRACHT. 
15 Jaar georganiseerde liefhebberij. 
Waarom toch organisatie van een spe
cifiek huiselijke liefhebberij als het hou
den en kweken van vogels? Gedurende 
15 jaar heeft de Eerste Boxtelse Vogel
vereniging "Vogelvreugd" op deze vraag 
een afdoend antwoord trachten te ge
ven door de vele vogelliefhebbers, die 
Boxtel telt, de helpende hand te bieden. 
Dit geschiedde allereenvoudigst, en wel 
door de leden regelmatig met elkaar in 
contact te brengen en hun zodoende 
gelegenheid te geven de liefhebberij uit 
te breiden, te verdiepen, te veredelen. 
De exposities, die telkenjare voor het 
Boxtelse publiek zijn gehouden, wilden 
(behoudens het voeren van een propa
ganda voor de bescherming van de vo
gels in de vrije natuur) enerzijds het 
resultaat aantonen ·van het pretentielo:;e 
verenigingswerk, terwijl anderzijds l:ie
oogd werd bij buitenstaanders meer sym
pathie te winnen voor het in zoveel mo
gelijk variëteiten houden en kweken van 

De Toneelgroep "Boxtels Toneel" 
Speelt voor U op 

MAANDAG 19 en DINSDAG 20 NOVEMBER a.s. 
de thriller 

,,Schorpioenen en Millioenen" 
Spelleiding W. Hart 

Aanvang der voorstellingen 8 uur. Prijzen der plaatsen f 1,50 en f 1, -
Plaatsbespreken op Zondag 18, Maandag 19 en Dinsdag 20 November 

telkens van 12 - 1 uur aan de zaal. 

zowel inlandse als exatische vogels. 
Hierin is men ook bij het afsluiten van 
het vijftiende verenigingsjaar weer uit
stekend geslaagd. In de zaal van de 
heer H. van Rooij in de Baroniestraat 
werd Vrijdag, Zaterdag en Zondag een 
vogel-expositie gehouden, die de belang- . 
stelling welke er voor getoond is, ten 
volle verdiend heeft. In een drietal rui
me volières was op overzichtelijke wijze 
een keurcollectie vogels bijeengebracht, 
waarbij er een bonte verscheidenheid 
aan vogelpracht te bewonderen viel. Par
kieten, kleurkanaries, staalvinkjes, oran
jewevers, napoleonnetjes, zebra-vinkjes, 
diamantduifjes, roodkuifkardinaaltjes, 
collies, en nog vele andere soorten toon
den aan hoe rijk het kleurenpalet van de 
natuur, alleen in de vogelwereld reeds 
is. Het was een kostelijke tijd, die de 
bezoekers (waaronder vele ouders mét 
hun kinderen) op de Vogelvreugd-ten
toonstelling zoek brachten bij onze ge
vederde natuurvrienden. Dit is hierbij 
zekerheid geworden: de belangstelling 
voor het vogelleven is, dank zij "Vogel
vreugd", weer aanzienlijk uitgebreid. 
Moge dat voor de nog immer groeiende 
en bloeiende vereniging, bij haar derde 
lustrum, een stimulans zijn om haar 
werk in het volgende lustrum even ani
merend te verrichten als voorheen! 

Uitslag loterij. 
Bij de verloting van een aantal fraaie 
prijzen wees Vrouwe Fortuna de hou
ders van de volgende loten als de geluk
kige winnaars aan: 
2228 1554 1456 934 1689 2208 1415 
2304 1290 959 605 1588 2428 890 
. 210 1853 780 995 351 1216 1079 

557 1212 2055 842 • 568 1989 942 
2427 2096 240 1160 2221 2431 2256 

377 1507 760 631 595 

AUTOBOTSING OP KRUISPUNT. 
Woensdagmorgen circa 11 uur had op 
het kruispunt Rechterstraat-Kruisstraat 
een botsing plaats tussen een personen
auto en een vrachtwagen. 
De bestuurder van de luxe wagen,' die 
vanuit de Kruisstraat de Rechterstraat 
(richting Station) wilde inrijden, moest 
zijn overtreding van de voorrangsregel 
bekopen met ernstige materiële schade, 
want_ een juist uit de richting Station
straat t naderende vrachtwagen beukte 
prompt en onvermijdelijk de personen
auto. Ofschoon behalve de luxe wagen 
ook de vrachtwagen ernstige averij op
liep, deden persoonlijke ongelukken zich 
niet voor. De bestuurder van de vracht
wagen was afkomstig uit Breda, die van 
de personenauto uit Nijmegen. De po
litie maakte procesverbaal op. 

NAJAARSINSPECTIE N.R.S. 
Fokver. ,,Ons Belang", Boxtel. 
Bij de onlangs gehouden inspectie voor 
het Nederlandse Rundvee Stamboek wer
den door de Heer Schraven de volgen
de dieren ingeschreven en gebrand: 
Met de letter S : 
Mina III van A. v. d. Sande; Roosje III 
van M. Habraken; Anny van de Wed.
M. J. v. d. Sande; Marijke van J. L. 
van Erp; Toos van M. A. Schoenma
kers; Lida· II van W. Peijnenburg; 
Leentje II van P. v. d. Boer; Trees en 
Klara van J. Welvaarts en Doortje van 
M. van Kasteren. 
Met de letter R: 
Trees van L. van Esch; Mientje van A. 
van Erp; Liza van C. van Cuijk; Betsie 
van P. v. d. Boer; Nelly van H. A. van 
Hal; Doortje van H. van Liempd; Mie
na en Trees van P. J. van de Meijden; 
Corrie van J. v. d. Heijden; Elsje van J. 
Valks; Betje van Joh. van Kasteren; 
Bertha van W. van Mensvoort en Sophie 
van M. v. d. Sande Azn. 
Verder werden voorlopig ingeschreven 
de stieren: 
Stiena's Sjoerd en Stiena's Baldo van 
A. P. Peijnenburg. 
Van de Fokvereen. ,,De Vooruitgang" 
werden Ingeschreven de dieren: 
Leentje van E. Sanders, Edith van N.V. 
Venrode en Roosje van J. Megens, in 
het Stamboek. 
Verder der dieren: Fientje van H. 
Merkx; Liza van G. Verhagen; Paula 
van E. Sanders; Leny van L. Beekmans; 
Grarda van J. v. d. Bragt; Miet van L. 
v. d. Ven en Miena II van L. van Oir
schot, In het Register. 
Van de Fokvereen. ,,De Toekomst" te 
Liempde werden ingeschreven de die
ren: Nicola van J. van Giersbergen in 
het Stamboek en Lena van M. v. d. Laar 
in het Register. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 6 tot en met 12 November 1951. 
GEBOREN: Johanna E. C. dochter van 
C. J. Vissers en E. R. J. van der Heij
den, Vorst 21a - Hendrika J. M. doch
ter van J. Kersten en J. M. van Gurp, 
Tongersestraat 16a Henrica L. E. 
dochter van J. M. van Dijck en H. G. 
v. d. Meijden, Parkweg 5. 
ONDERTROUWD: Johannes G. M. 
van Zeeland-en Wilhelmina J. Zijlemans 
- Karel Swinkels en Anna M. Maas. 
GEHUWD: Laurens A. M. Nouwens en 
Gijsberta M. van den Boogaard. 

LIEMPDE 
GOEDE TONEELUITVOERING. 
Voor uitverkochte zalen bracht de to
neelgroep "Ontspanning na Arbeid" van 
de K.A.B. Zaterdag en Zondag, onder 
regie van Pater Theodoor, het toneel
stuk: .,De dijk breekt", voor het voet
licht. Dit verhaal, geschreven door Arie 
v. d. Lugt, speelt zich af ergens op de 
grens tussen Gennarije en Bolsjemanië, 
waar een stel Nederlanders het dagelijks 
brood voor hun dierbaren in Nederland 
bijeenploetert. De uitvoeder deugt 
niet voor zijn mensen en laat zich bo
vendien gebruiken door een ingenieur 
uit Bolsjemanië om verraad te plegen. 
Tenslotte wordt een oude bedelaar 
ëloor deze schurk gedwongen om de 
dijk te laten springen, waarbij de bede
laar, diens blind zoontje en de hele Ne
derlandse ploeg omkomt. De uitvoerder 
zelf blijft met zijn gewetèn achter. 
Regisseur en spelers kunnen op zeer ge• 
slaagde avonden terugzien, en er mag 
verwacht worden, dat de belangstelling 
in Esch, waar het stuk a.s. Zondag, door 
,,Ontspanning na Arbeid" voor het voet
l_icht wordt gebracht, even groot zal zijn. 

ONDERSCHEIDINGEN VOOR 
OUD-MILITAIREN. 
Op Zondag 18 November zullen aan 
een 22-tal Liempdse oud-militairen on
derscheidingen worden uitgereikt voor 
de tijd, dat zij . in Indonesië het vader
land dienden. 
De uitreiking van de onderscheidings
tekenen zal geschieden door de burge
meester, des voormidóags om half 12 
op het gemeentehuis. 

Winkels open tot 9 uur n.m. 
in St. Nicolaashjd 

DEN HAAG, 14 Nov. - Op 29 en 30 
November en op 1, 3, 4, 20, 21, 22, 24 
en 31 December m02en de winkels tot 
des avonds 9 uur geopend zijn. 
De minister van Economische Zaken 
heeft de colleges van burgemeester en 
wethouders van alle gemeenten gemach
tigd voor deze dagen ontheffing te ver
lenen van de wettelijke voorschriften 
der winkelsluiting. Voor de étalage- en 
reclameverlichting gedurende de piek
uren op die dagen blijven de beperken
de bepalingen van kracht. 

Nieuwe D.E.-Uitgaven 

Bali in kleuren. • • 
De Avonturen van Flip en Flap (3). 
Bij de N.V. Douwe Egberts zijn weer 
een tweetal uitstekende reclame-uitga
ven van de pers gerold. Allereerst is 
daar de album "Bali in kleuren", naar 
het model van de reeds eerder versche-

, nen boek- en plaatwerken "Kleuren
vlucht" en "Naar .de Tropen". In "Bali 
in kleuren" schildert de schrijver Piet 
Bakker ons in boeiende stijl het mooiste 
eiland van de Archipel. Hij brengt de 
lezer op de hoogte van Bali's historie, 
zeden en volk, van welke elementen de 
bek.ende fotograaf Berssenbrugge in dit 
boek de prachtigste kleurenfoto's toont. 
Dit werk over de schoonheid van Bali's 
oude cultuur zal zijn weg naar de lezers 
wel vinden. Precies zo zal net o.i. zijn 
met het kinderboek "De Avonturen van 
Flip en Flap", derde deel. Joop Geesink 
en Han Hoekstra hebben Flip en Flap 
op de bodem van de zee weer een aan
tal avonturen laten beleven, die de kin
deren, bij het lezen ervan, o�etogen 
zullen maken. 
Beide uitgaven, die op de bekende 
reclamebonnen verkrijgbaar zijn, zouden 
voor velen een zeer gewild St. Nico
laascadeau kunnen vormen .. . . . .  

SPORT-NIEUWS 
STAND DER DERDE KLASSERS 

Afd. A. 
Schijndel 9 7 1 1 15 32-9 
Taxandria 9 6 3 0 15 20-8 
vsv 8 4 4 0 12 19-11
SCB 9 4 1 4 9 17-20 
Boxtel 8 3 2 3 8 18-14 
Tongelre 9 3 2 4 8 19-18 
Deurne 9 4 0 5 8 19-22 
Geldrop 9 4 0 5 8 13-24
wvvz 9 2 3 4 7 16-14 
St. M. Gestel 9 3 1 5 7 12-15 
Blauw Geel 9 2 2 5 6 16-29 
Budel Schoot 9 1 1 7 3 10-29 
Zondag j. 1. werden in afd. A te weinig 
wedstrijden gespeeld om aanzienlijke 
wijzigingen in de stand te kunnen bren-
gen. VSV verspeelde een kostbaar punt-
je aan WVVZ, dat daardoor een plaat-
je steeg. Geldrop wurmde zich eveneens 
wat omhoog, zulks ten koste van hek-
kensluiter Budel Schoot. Voor a.s. Zon-
dag staan in deze afdeling de volgende 
wedstrijden op het programma: 
Boxtel-Deurne; Taxandria-VSV; 
Schijndel-St. M. Gestel; Geldrop-
Tongelre; Budel Schoot-Blauw Geel; 
SCB-WWZ. 

Afd. B. 
Baardwijk 9 6 1 2 13 19-12 
ODC 9 5 2 2 12 31-11 
Dongen 9 6 0 3 12 22-16 
Reusel Sp. 8 5 1 2 11 35-17 
Oss 9 5 1 3 11 16-20 
Gudok 9 4 2 3 10 16-16 
Bladella 8 4 0 4 8 19-19 
wsc 9 2 4 3 8 13-14 
Heusden 9 3 1 5 7 12-17 
Conc.-SVD 9 2 2 5 6 13-26 
OJC 9 2 1 6 5 13-22 
Korvel 9 1 1 7 3 8-29 
In deze afdeling werd slechts een wed-
strijd gespeeld, die voor de onderste 
plaats van veel belang was: Korvet-
Heusden. Korvel won deze ontmoetin.a: 
met 2-1. 
.Voor a.s. Zondag vermeldt het pro-
gramma de volgende wedstrijden: Con-
cordia-SVD-Gudok; Bladella-WSC; 
Oss-Dongen; Baardwijk-Reusel Sport; 
Heusden-ODC; Korvel-OJC. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Programma voor Zondag 18 Nov.:

Boxtel !-Deurne 1 2.30 uur 
RKDVG 2-Boxtel 2 2.30 uur 

Na een gedwongen rustperiode van twee 
weken zal Boxtel 1 a.s. Zondag dus met 
Deurne 1 de degen moeten kruisen. Het
belooft in het St. Paulus-Sportpark een 
interessante ontmoeting te worden tus
sen deze twee ploegen, want beide heb
ben getoond onberekenbare allures te 
bezitten. Boxtel zal echter wel alles op 
alles zetten om in deze wedstrijd-voor
eigen-publiek de sterkste te blijven. 
Scheidsrechter is de heer C. v. Oosten. 
Boxtel 2 zal moeten trachten ook R.K.

D.V.C. 2 aan haar zege-kar te binden, 
maar hierbij waarschuwen we de reser
ves toch voor een eventuele onderschat
ting. Boxtel 3 en 4 delen Zondag weer 
in de overvloed van vrije Zondagen. 

O.D.C.-Junioren.
Door het indelen van 'n 4e A-elftal 
speelt zowel in de A- als in de B-klasse 
een O.0.C. 8. Zolang de competitielei
der de nummers niet heeft gewijzigd, be
houden alle B-elftallen hun rangnummer. 
Programma voor deze week: 
Zaterd� 3 uur: 

O.].C. 7-O.D.C. 9, 
O.0.C. 10-Tico 6 
O.].C. 9-O.D.C. 11 
D.V.G. 4-O.D.C. 12 

Zondag 12 uur: 
O.D.C. 6- St. M. Gestel 4
Essche Boys 3-O.D.C. 7 

Zondag 1 uur : 
Wilhelmina 7-O.D.C. 5 
O.0.C. 8-Wilhelmina 10 

D.V.G. - STIPHOUT 6 - 4.
In een doelpuntrijke, spannende en voor
al goed gespeelde wedstrijd, heeft DVG 
de koploper van haar afdeling de eerste 
nederlaag toegebracht en hiermede haar 
kansen op de bovenste plaats volkomen 
in handen gehouden. 
Wij zagen Zondag in Liempde twee 
ploegen aan het werk, met een beweeg
lijke aanval en een achterhoede, die 
nogal eens een steek liet vallen. We 
kunnen echter gerust zeggen, dat elke 
fout, die door een der achterhoeden ge
maakt werd, juist werd afgestraft. Ze 
leverden dan ook telkens prompt een 
doelpunt op. 
De wedstrijd: 
Reeds in de eerste minuut straft Van 
Houtum van DVG een fout van de SV
back af, en scoort met een harde schui
ver de eerste goal. 1-0. Lang had DVG 
hiervan geen plezier, want binnen vijf 
minuten had Stiphout de 1-0 achter-

stand omgezet in een 1-2 voorsprong. 
Het eerste doelpunt werd gemaakt door
de middenvoor van Stiphout. die een
uitstekende partij voetbal weggaf, en 
aan wie de midhalf van DVG, die anders 
zijn mannetje wel staat, meer dan de
handen vol had. Bij dit doelpunt ging
ook de DVG-doelman niet volkomen 
vrij uit. Na een ..kwartier echter zien we 
weer een zeer mooie aanval van DVG, 
door v. d. Boer besloten met een prach
tig schot, dat de doelman der gasten te 
machtig is 2-2. Nog voor de rust brengt 
wederom v. d. Boer de stand op 3-2. 
Spoedig na de thee maakt de midden
voor van Stiphout gelijk, met een prach
tig schot in de linkerbovenhoek 3-3. 
Dan doet DVG er weer een schepje bo
venop en reeds na tien minuten heeft zij
een voorsprong van 5-3, door doelpun
ten van v. d. Boer en Smulders. Een 
kwartier voor het einde scoort opnieuw 
de _midvoor der gasten en brengt de 
stand op 5-4. Nu wordt er aan beide 
zijden hard gestreden om een doelpunt, 
de ene partij om de zege veilig te stellen, 
de andere om een gelijk spel te force
ren. 7 Minuten voor het einde heeft 
DVG succes, als een hard schot van de 
linksbuiten niet voldoende wordt weg
gewerkt door de SV-doelman en v. d. 
Velden op kalme wijze de stand op 6-4 
kan brengen, hiermede de zege veilig 
stellende. 
Wel probeert Stiphout dan nog om te 
d9elpunten, maar· dit lukt niet, mede 
door het goede optreden van de doel� 
man van DVG.
A.s. Zondag is DVG vrij. Het is echter 
mogelijk, dat er nog een bekerwedstrijd 
wordt ingelast. 

De stand in de eerste klasse B is thans: 
Stiphout V. 7 5 t 1 11 23-14 
DVG 8 3 4 1 10 20-17 
WEC 7 4 o 3 8 16-13 
Gemert 3 7 3 2 2 8 15-13 
Handel 7 3 1 3 7 19-15 
Volkel 6 2 1 3 5 9-14 
MULO 3 6 1 3 2 5 11-16 
ELI 5 1 2 2 - 4 9-9 
Sparta 2 6 2 0 4 4 13-19 • 
UDI 3 7 1 2 4 4 14-19 

HOCKEY-CLUB "M.E.P.". 
Uitslagen van Zondag 11 Nov. 1951: 
Heren: M.E.P. 1-Tilburg 2

° 
1-1 

Tilburg 3-M:E:P. 2 I-'1 
Dames: M.E.P. 1-D.E.S. 1 -·3-'-0 
Het eerste dames-e lftal heeft Zondag 
wederom een overwinning weten te be
halen. Deze keer waren het de dames 
uit Kaatsheuvel, die in de MEP-dames 
hun meerderen moesten erkennen. Met 
de rust was de stand nog 0-0, zodat het 
er eigenlijk niet naar· uitzag dat MEP 
met de overwinning zou gaan strijken. 
Maar in de tweede helft speelde de
voorhoede een beter open spel en -drie-' 
maal wisten de MEP-dames de keepster 
van Kaatsheuvel toe nog te passeren, 
Het eerste heren-elftal van MEP kon 
het tegen Tilb�rg 2 niet tot een over
winning brengen en moest toezien, dat
de heren van Tilburg een kostbaar 
puntje mee naar huis namen. Na de rust 
poogde MEP nog wel de _oyerwinl'.ling te _ _ 
forceren, maar de verdediging van Til-
burg was voldoende safe. 
Het tweede heren-elftal van MEP reisde 
naar Tilburg om daar Tilburg 3 partij te
geven. Ware MEP met 11 spelers uitge
komen, weer zeker zouden ze dari de 
overwinning hebben kunnen behalen. 
Het resultaat van een gelijk spel mag nu 
dan ook zeer verdienstelijk genoemd 
worden. 
A.s. Zondag speelt MEP ·t • (heren) 
tegen Pelikaan uit Roosendaal, om half • 
drie thuis. Het zal niet gemakkelijk zijn 
de overwinning te behalen, maar als alle 
spelers hun uiterste best doen kan de 
overwinning ons zeker niet O!)tgaan. 
MEP 2 speelt in Eindhoven tegen 
EMHC III en zal, wanneer hetzelfde spel 
gespeeld wordt als vorige week tegen 
Tilburg, zeer zeker de overwinning kun
_nen behalen. 
De dames van MEP 1 moeten naar Geel 
Zwart in Veghel en zullen daar geen 
gemakkelijke tegenpartij ontmoeten. 
Onze dames zullen echter toch wel met 
de overwinning huiswaarts keren. 
De dames van MEP 2 komen thans voor 
de eerste keer uit in de cómpetitie en 
zullen naar Waalwijk gaan om daar het 
tweede elftal van die vereniging partij 
te geven. Het resultaat van deze wed
strijd zien wij met belangstelling tege
moet. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 18 NOVEMBER 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

Denksport 
HORIZONTAAL: 1. zitplaats. 5. houten loods. 9. bloedverwant. 10. 
paling. 11. Turks heer. 12_ deel van een jas. 14. plaats in Overijsel. 16. 
krijgsmacht. 18. hoofddeksel. 20. belemmering. 21. gravin van Holland. 
23. einde. 25. tik. 26. knolradijs. 27. grondsoort. 29. stad in Italië. 31. 
voedster. 32. keg. 34. gebeten. 35. Christelijke feestdagen. 37. in hoge 
mate. 39. oogje v. e. schoen. 42. Bond der Verenigde Volken. 43. lof0 

zang. 44. telwoord. 45. muziektempel. 46 gebak. 
VERTICAAL: 1. kledingstuk. 2. soort duif. 3. bloedverwante. 4. licht 
bier. 5. deel van een plant. 6. man. zoogdier. 7. aantekenboekje. 8. 
inhoudsmaat. 13. reeds. 15. titel. 17. bijbelboek. 18. kerkzang. 19. hoog 
bouwwerk. 21. voegwoord. 22. vrucht. 24. mak. 25. voertuig. 28. door 
water omringd land. 30. ambacht. 32. deel van een trein. 33. oude 
vlaktemaat. 35. onmeetbaar getal. 36. voorzetsef. 37. tweetal. 38. 
andere naam voor Noach. 40. dochter van Laban. 41. stek. 

Oplossing vorige puzzle 
HORIZONTAAL: 1. Sisal. 5. Imker. 9. Naarden. 10. Roest. 12. Etude. 
14. Ure. 15. Ede. 17. Sim. 18. Ik. 19. Sneek. 21. Te. 22. Nat. 23. Laf. 
25. Mot. 26. Lip. 28. Neg. 30. Kot. 32. A.P. 34. Rabat. 36. Sr. 37. Gom. 
39. Fat. 40. Vlo. 41. Graaf. 43. Traan. 45. Steriel. 46. Ratel. 47. Geste. 
VERTICAAL: t. Struif. 2. Snee. 3. Aas. 4. Latent. 5. Ideëel. 6. Met. 
7. Knus. 8. Roemer. 11. Ork. 13. Dit. 16. De. 19. Sater. 20. Kalot. 22. 
Non. 24. Fit. 27. Bagger. 29. Gaffel. 30. Kattig. 31. Ironie. 33. Por. 35. 
Ba. 36. Sla. 38. Mast. 40. Vals. 42. Ate. 44. Ree. 



••••• 

* Op· Kalksheuvel is het menens met de woningbouw. Daar wordt een wijk van belang uit de grond gestampt. En 
het "probleem" zelf is op een oor na gevild. Aan dat oor trekt de justitie nog, zei men ons! ie Een zekere Boxtelaar wil aan véle oren trekken. En dat om het Thuisfrontwerk voor onze militairen in Boxtel wat meer kruim te geven. In zijn "terloopse" brief noemt hii reeds namen als Bond van Oud-militairen, Ka-

,,Groningen" gedrukt sJond.__.,Deze manier van reisorganisatie is aantrekkelijk, doeltreffend en goedkoop" zei hij nog voordat hij in een glanzende twoseater stapte. Ehum ! )f.. Wij blijven liever bij het gewone. Na ia, zo'n Caeciliafeestje zal a.s. Donderdag een niet te versmaden onderbreking zijn in het dagelijkse doen en laten van onze Boxtelse koristen. Het moet voor hen ook wel eens prettig zijn de koorgezangen te verwisselen met "Het gerstenbier van kyrië enz. enz.", ie weet wel dat roemruchte, in "nevelen" gehulde lied. *De Eerste Boxtelse Vogelvereniging "Vogelvreugd" had aan de papegaai van de heer v. Rooii, op de vorige week gehouden tentoonstelling, een voortreffelijk gastheer. Onvermoeid wenste hij de bezoekers "gedag" of gaf hij pootjes, tot omvallens toe. Alleen als de kinderen om zijn aandacht vroegen, was Lorre voor de ouderen niet te spreken. Dat gezelschap ging hem boven alles! )f.. Het is dan ook de maand van het kind, nu het "heerlijke avondje" al weer in zicht komt. De urenlange wandelingen langs de rijkgevulde étalages zijn weer begonnen. Zij zullen in alle spontaniteit van de oprechte kindervreugde worden voortgezet tot en met 5 December. Intussen doet de Boxtelse Winkeliersvereniging weer van zich spreken met een stevige St. Nicolaas-actie. Dat zal alle-Sinten-nog-an-toe dus "Sinterklaas" worden dit jaar! � Vandaag is het de feestdag van St. Gertrudis. Maar waar zijn nu de Boxtelse Gidsen? Tja, St. Gertrudis zal andere beschermelingetjes moeten zoeken. 

Net Meisje zoekt dienstbetrekking voor dag en nacht. Adres bevr. Molenstraat 19 . 
Gevraagd 2 m3 prima stalmest (koe of schapenmest) A. J. M. van Elk, Burgakker 16b. 

Te koop: Damesrijwiel alsnieuw, 2 meisjesrijwielen 6-10 jaar, als nieuw, ijzerenschommel, Gasradiator. Boss scheweg 52. 

_, tholiek Thuisfront en Boxtel Vooruit. Enige dagen werken, roept hij uit, en de soldaat is geholpen! En als er prijzen vallen, dan voor Stille Armen, Kinderuitzending of wat dan ook. * We zullen deze geestdriftige woorden niet op een goudschaaltje wegen. U moge ze zien als een extra beklemtoning van de noodzaak om onze militairen 18 maanden onderdak te verschaffen. Wel, het is "kort dag": 2 December sluit de pottebaas van Nat. Kath. Thuisfront. Enfin, U kent het gironummer: 520000! En U kent ook de radiofiguren op wie U in de pupulariteitswedstrijd Uw stem kunt uitbrengen: Gewone Man, Merie, Lijst Zonder Naam, Van Tutte, 2 X 1 = 1 
en Kobus Kuch! � Dezer dagen werd de Boxtelse mens een voorbeeld gegeven voor comfortabel liften. Een vreemd jongmens stoi:td aan de Rijksweg zijn kans op een gratis reisje te • beproeven. Telkens als hij wagens met de letter A zag naderen, klapte hij een plaat open, waarop met forse letters 

Met grote vreugde geven wij Drie beste driftvarkens te koop U kennis van de geboorte van bij A. van der Aa, van Leeu-onze zoon wenstraat 27. ROBERTUS 
C. J. • Margry 

C. ESHUIS

BEEDIGD MAKELAAR 

E N  TAXATEUR 

Te koop: een toom beste G.Y.biggen. Wed. v. Hal, Onrooi 8 
Te koop: een toom zware biggen N.L., bij M. H. Habraken, Luissel 12, Boxtel. 
Te koop: een toom b�;t�-�biggen. Wed. M. J. van de Sande, Luissel 8. 
Te koop: nest jonge bouviers. W. Scheutjens, Roon 17, 
Te koop gevraagd: me1s1esfiets voor leeftijd 4-8 jaar. C. Voets, Mijlstraat to. 
Jong echtpaar z. k., zoekt 2 kamers of zit-slaapkamer met kookgelegenheid. Aanbiedingen Molenstraat 19. 
Tekoop: kinderwagen, wandelwagen, 2-delig, weinig gebruikt, compleet f 100,-, een box f 7,50, 3 costuums à 
f 25,- p. st. (blauw, grijs, bruin) alsmede pl.m. 20 tuinstoelen en tafels à f 3,- per stuk. Te bevragen: Molenstraat 19. 
Te koop: twee kamerkachels, merk Etna, Molenpad 2, Boxtel 
Te koop: haard, handwasmachine, herencostuum, winterjas (grote maat). Te bevragen Molenstraat 19. 
'Je koop: gemerkte N. L.-big-J. B. Margry-v. Boxtel, 13 Nov. 1951 Clàrissenstraat 20. 

Moorsel H.H. Landbouwers. Nog uit voorraad te leveren: to soorten gekeurde Pootaardappelen in diverse maten en klassen. Zaadhandel P. P. van Zogchel Bosscheweg 5, Boxtel, Molenpad 2, Tel. 492. 

LEENHOFLAAN 6 BOXTEL gen. L. v. Esch, Tongersestraat 40. 

Voor de zeer vele blijken van belangstelling ondervonden bii gelegenheid van de Eerste H. Communie van ons zoontje Adje, betuigen · wijonze hartelijke dank._ M. v. Keulen 
• J. v. Keulen-v. d. VeldenBoxtel, Kerkstraat 8. 

Buurtbewoners, tijdelijke buurtbewoners en allen, die bij onze thuiskomst uit Indonesië een welkomstgroet brachten, hetzij met muziek, bloemen of post, zeggen wij mede namens ouders, broers, zusters en verloofde, hartelijk dank voor deze attentie. Onze speciale dank voor de nuttige cadeaux, die een blijvende herinnering voor ons zullen zijn.

Te koop: twee jongensjassen, zeer goed, leeftijd 12 en 14 jaar. Bevrage.n Molenstr. 19. 
Een· prachtig kleurboek gratis bij aankoop van één tube Nivea-crême à f 1,25, zolang de voorraad strekt. M. Oliemeulen, Rechterstraat 37. 
Een prima Babyweegschaal kunt U huren voor 1,50 per maand. Wordt zonder prijsverhoging bij U bezorgd en gehaald. M. Oliemeulen, Rechterstraat 37. 

ALLE VERZEKERINGEN 
Voor Uw Boekhouding en 

Belastingzaken 
Accountant 
KNECHTEN 

VEGHEL 
Lid v.d. Ned. Coli. v. Belast. Consulenten 
Spreekuur Vrijdus 11-1 uurCafé H. VAN ROOIJ, Baroniestraat, Boxtel 
Met Uw pijnlijke YOeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v, Summeren 
MARKT 15 
lledlsc� Bedlpl. Yoetverzorgster

Te koop: twee canada-bomenbij Jan Steenbakkers, Park-weg 6. Ook aan hul• te entbieden 

Te koop: wandelwagentjr
f 15,-. Te bevragen Molenstraat 19. 
Te koop : een toom zware biggen. Esschebaan 18, Boxtel. 
Te koop: was fornuis met koperen binnenketel, en een radioluidspreker. Baroniestr. 421Te koop: hok met 8 jonge kippen. H. Blummel, Hugepothstraat 7 A. 
Te koop: Nieuwe autoped opluchtbanden, prijs f 27,50.Merheimstraat 27. 
Notaris P. MERTENS 

TE BOXTEL, 

WIM en ADRI NAS. 

zal voor de Erven van de HeerH. Putmans, in café v. Vlokhoven te Liempde, Kerkeind, voor Inzet op DinsdaR 20 ■------------------------■ November 1951 en voor Toe
Een degelijke Dienstbode gevraagt

J 
liefst voor direct, voor dag ot nacht, niet beneden 20 jaar, .meerdere hulp aanwezig. Brieven of bevragen: Molenstraat 19. 

Te koop: jongens bovenkleding, leeftijd 12 tot 17 jaar, damesschaatsen, met en zonder schoenen en· katoenen gangloper. Bevragen Molenstraat 1-9, 
Biedt zich aan Net Meisje van 15 jaar, zelfstandig kunnende werken • en koken, alsmede goed met kinderen kunnende omgaan, Brieven onder no. 53, bureau van dit blad. 

H et is een feit dat bijna iedere
vrouw graag in het bezit is 

van een goed merk 
Eau deCologne,Parfum 

of een 
Fijn stukje Zeep 
en dat zij dat toch niet zo gauw 
voor zichzelf koopt. 
Nu kunt U het op 5 Dec. met 
St. Nicolaas op een accoordje 
gooien en haar stille wens in ver
vulling doen gaan. Wij adviseren 
U gaarne. 

Zij, U (en wij) zijn dan zeer zeker voldaan ! ! ! 

M. C.A. OLIEMEULEN
Drogisterij "DE MOLEN. Tel. 361 

wijzing op DinsdaR 27 Novemlier 1951, telkens nam. 5 uur, PUBLIEK VERKOPEN: 
Het huis met schuur, erf en tuin, te Liempde, Kerkeind A 88, kadaster sectie E nr. 2135, groot 13,64 aren. 
Aanvaarding bil betalinR derkoopsom. Betallna uiterlijk 27 Februari 1952. Lasten voor koper vanaf I Januari 1952. 
Notaris P. MERTENS 

TE BOX•EL, zal aldaar voor Mej. Wed. P. Swinkels en kinderen, in het café van de heer M. v. Erp, Stationstraat 19, voor Inzet op Woensdag 21 November 1951 en voor Toewijzin2 op Woensdag 28 November 1951, telkens nam. 5 uur: PUBLIEK VERKOPEN: Te koop:. meisjesrijwiel voor leeftijd 8-12 jaar. Wil ook damesrijwiel kopen (of ruilen tegen meisjesrijwiel). M. Stoof, :B 30 Kasteren, Liempde. 
Koop 1. De ruime middenstandswonini;i met beri;iplaats, 

■---------------------■ kippenhok en i;irote tuin te ---------------------------------- Boxtel, Tongeren 3, kadaster •••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sectie I nr. 1116, groot 22.64 ♦.--------------------------------�• • ♦ aren. • ♦ Verhuurd voor f 6, - per
: DE BIJ UITSTEK IDEALE SURPRISES! : week aan Mej. Wed. P. Swin-• • kels. 
• EEN HORLOGE • Koop 2. Het huis met erf en• 

EE • tuin te Boxtel, Baroniestraat 
: N WEKKER : 13, kadaster sectie F nr. 3784, 
• EEN PENDULE OF KLOK • groot t.34 are. ♦ ♦ Verhuurd aan de heer C.• • 
: BLIJVENDE EN DANKBARE GESCHENKEN : t::;!: �:� {o;:�s pve:n:t:� ♦ ♦ Ie dag der week, volgend op 
: • GROOTSTE KEUZE : betalini;i der kooppenningen. ♦ ♦ Betaling der koopsommen ♦ • NIEUWSTE MODELLEN • uiterlijk 28 Februari 1952. 
.: • VOORDELIGE PRIJZEN : Lasten voor kopers vanaf 1 
:: • VAKKUNDIGE VOORLICHTING : Januari 1952•♦ ♦ 
:: KOPEN VAN UURWERKEN IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN : ♦ ♦ 
: DA,AROM VOOR UURWERKEN NAAR : • ♦ ♦ ♦
: pa A.v. VLERKEN, BOXTEL : 
: KRUISSTRAAT 10 TEL. 444 :·• . ♦':-:-"".'""'.�---�-------------------------�• -••·····················································

Woonhuis met grote schuur (4,50 x 6,50) te koop, verk. in prima staat. Huis met tuin en erf, groot 494 m2, te Boxtel, v. Salmstraat 48. Uiterste prijs f 3800, - . Bevr. uitsluitend bij 
C. ESHUISMakelaar en Taxateur LEENHOFLAAN 6, BOXTEL 

Wiskunde 
Bijwerken van leerlingen. Hulp bij studie. J. HAVERMANS, Leraar Wiskunde M.O. v. Hugenpothstraat 27, Boxtel. 

de ECHTE 

par stuk 
à 200 gram 82ct 

ALBERT HEIJN 
MAAKT U HET LEVEN 

GOEDKOPER! 

Talloze dingen, waar U tot dusver al
leen maar naar kon luisteren, ziet U 
nu in beeld. Met eigen ogen kunt U 
alles zien en daardoor kunt U er veel 
en veel meer van genieten. Dat is het 
wonder der televisie, een der meest 
opzienbarende technische vindingen. 
Met rasse schreden gaat de televisie 
zich nu ook in Nederland ontwikkelen. 
Wees erbij I Koop een Philips televisie
apparaat. 

/ ' .,, ' 
• een schitterend apparaat in
fraaie gepolitoerde salonkast
• diameter beeldbuis 2 2 cm.
• direct-zicht systeem
• eenvoudige bediening

ViÀN BOXTEL WEET ER ALLES VAN 
vraagt inlichtingen / \ / "\ nLEVISIE I HET BmD DER WERELD llt UW HUISKAHEI . .,,,, 

'••1!111•111111111� .. , 
VAN Hux·1·�L N.V. 

SPECIAALZAAK VOOR PHILIPS RADIO EH TELEVISIE 

CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL, TEL. 479 

Neem in ieder geval 
geen risico. 
De prijs be�oeft geen bezwaar meer te zijn, want kennismaking met on
derstaande prijzen zal U hiervan 
zeker overtuigen. * Zo uitgebreid 
is thans onze collectie dat U gemakkelijk kunt slagen. O_nze aparte con
fectie-afdeling geeft U gelegenheid 
genoeg om rustig eens vrijblijvend te 
komen rondkijken. 

KINDER REGENMANTEL LODEN HERENJASSEN beslist waterproof, in grijs, met leuke capuchon, gegarandeerd waterdicht leeftijd 10 j. 
POPLIN DAMESMANTEL zeer fijne kwaliteit, geheel dubbel uitgevoerd; met of 

11,90 blauw en bruin, prima afw. 79,00 
KAMGAREN GABARDINE HEREN JASSEN 

zonder capuchon • 39,00 in grijs, beige en blauw, onzespecialiteit 98,00 HEREN REGENJAS fijne pc,vlin, in l ichte en meer gedekte kleuren, zeer goede pasvorm 
LODEN KINDERJASJES in licht en donker grijs, bruin en havanna, de ideale dracht alle maten, leeftijd 12 j. 
LODEN DAMESJAS voor alle jaargetijden in 4 modekleuren, met capuchon 

WINDBREKER met im. bontkraag, heerlijk 
39,00 warm gevoerd, voor jongens en heren 19,50--31,50 

HEREN TWEEDJAS raglan model. ·n goede·tussen-49,75 jas, in verschillende kleuren 39,75 
HEREN WINTERJAS pracht kwaliteit, vlotte ulste.r 69,00 in blauw en bruin 69,00 

En daarbij op al deze artikelen St. Nicolaas-bonnen. 
't Is weer 

IN DEN OOIEVAAR� 

In 't Anker 

Heden Paardevlees 1 
Wederom tegen 
speciaal lage prijs 1

Denk aan onze wekelijkse reclame 
Deze week: 

WIJ HEROPENEN WOENSDAG 21 NOVEMBER N.M. 
Een grote partij 

NOTEN 

14 stuks voor 25 et. 

C, DE JONG-v, KEMPEN 
v. Hornstraat 12.

1 pond poulet en 1 pond baché voor f 2,25 
Hebt U ons paarderookvlees (f 0,40 per 100 gr.) al eens ge.probeerd? 
J. Buddemeijer

Markt 29 Boxtel

ONZE NIEUWE WINKEL 
Uw bezoek zal door ons. ten zeerste worden gewaardeerd. 

PAUL VAN GOOL RIJWIELHANDEL
RECHTERSTRAAT 46-48 

'\ 

-5~ 

ECHTE ZAANSE 
BESCHUIT 

met w11rd1bon 

• 



VLEES - VLE-ES -
Wij zijn en blijven het goedkoopste adr�• 

voor het fijne vlees en de fijnste vleeswaren 

VRIJDAG EN ZATERDAG 

Poulet 1 1.10 per 1/2 kg. 
ALS EXTRA RECLAME 

, fa J. v. Lievenoogen
Braadvlees vanaf 1 1. 70 per 1/z kg.

Runderrookvlees 1 0.45 per 100 gram
.Procureur 1 0.45 per 100 gram FELLENOORD 2 BOXTEL 

♦OOOO♦♦♦O♦♦♦♦OOOó♦O♦♦♦♦OOOO♦♦ó♦óóóóóóóóóóóóOOó♦óóóó♦óóó
ó I ó 

ó ó 

: St. Nicolaas zegt het zelf: : 
ó ó 

! � Mijn mooiste geschenken f
! koop ik bij voorkeur uit !
ó ♦ 

: deze prachtige collectie ! ! : 
ó ó 

♦ ♦ 

♦• .----------------------, 
♦ 

♦ ♦ o Onze etalages geven U een idee van de u itgebreide ♦ 

♦ ♦ 

: 
keuze en de verrassend voord e lig e prijz e n. : 

♦ ♦ 

♦ ♦ 

♦ ♦ 

: Fa A. v. VLERKEN, BOXTEL ! 
: JUWELIER- HORLOGER KRUISSTRAAT 10 : 
♦ ó 
ó'-----------------------------♦ 
••••••••••••••••••••000♦♦♦♦♦♦♦0000000000000000000000000 

■ 

■ 

Iedere j ongen speelt g raa g met de 

ORIGINELE MECANO==D00S 
het mooiste speelgoed ter wereld 

Hoofddoos 
No. 0 4.75 -
No. 1 7.75
No. 2 10 50 
No. 3 14.75 
No. 4 21.-

-No. 5 30.-
eilz. 

Aanvullingsdoos 
No 0a 3.
No. la 3.25 
No. 2a 5.75 
No. 3a 7.75 
No. 4a 10.50 
enz. 

Bijpassende tovermotór f 4.-
Heeft U onze serie TRJX"bouwdozen al gezien vanaf f 1.50 

De populaire doos met onbegrensde mogelijkheden. 

Iedereen zegt: voor Speelgoed naar Steinmann 
Honby■treinen, zowel goederen, als personentrein 14.25 en 22.50 

Komt U eens kijken naar onze SCHUCO•collectie,
het betere speelgoed. E�n wonder van techniek.

Elke awond gratis FILM-VOORSTELLING in de etalage, 
Electrische toverlantaarn f 9.75 .Electrisch filmapparaat f 15.75 
Steeds de nieuwste filmen voorradig, Een prachtig St. Nicolaas-cadeau, 

C. STEINMANN

■ 

RECHTERSTRAAT 6, BOX!E:L. 
, 

TEL. 401 
r: 

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

Adverteert in
9.Jca:Sant' .s Cemram

' 

\ 1 

Uw gulden 1s 

v rblijdend veel 

waard bij Witteveen ! 

a 
Wollen japon met zwarte
tricot boord en franjegarne
ring. In rood, groen, geel, 
lila, turqJ'oise of lavendel. 
Maten 38 t/m 44 

f. 29.75

" Mantel in duvetine met
fluweelgarnering. In groen, 
petrol, bordeaux of royal. 
Maten 38 t/m 44 

f. 69.75

Amsterdam, Kalverstraat 45.47 

Eindhoven, Rtchtescraat: 50 

::::::---_ 
/;_ ��t,.\.llES WEG 

���� ---M�
,,..__---------� 1'. PHILIPS

�� �� � Înfrophil 
),_\.'\ \\ '\."' � DE IDEALE, S't\\li- 1 \ INFRAROO0-STRALER 
geneest:\ '\_ "" "" "'

RHEUMATISCHE AANDOENINGEN • 
VERKOUDHEID • WINTERHANDEN • 
WINTERVOETEN • ONTSTEKINGEN • 
KIESPIJN • STEENPUISTEN • HAAR
UITVAL • VERWONDINGEN • VER· 
STUIKINGEN 

N.V. HANDELMIJ

VAN BOXTEL 
AFD. ELECTRO-MEDISCHE APPARATEN 

' CLARISSENSTRAAT 3 - BOXTEL 
TELEFOON 479 

Koopt Uw St., Nicolaas==Artikelen 

bij Klein maar Dapper 
Damesdirectoirs 1.75 Interlock Herenhemden 
Dameshemden 1 85 met lange mouw 3.25• Lange onderbroeken 3.39 
Onderjurken 2.75 Borstrokken 3.25 
Zeldzame koopjes in Kinderondergoed !
Overhemden 5.85 Khaki werkhemden 6.45
Zware Overalls, alle maten 12.50

Alles eerste keus. 

Van 16 :Nov. t.m. 6 Dec. geven wij U 
als extra reclame 

Bij aankoop van f 2.50 een prima zakdoek 
C ,, ,, n " 5 .- een pracht theedoek ad e au

,, ,. ,, ,. 10.- een zware baddoek 

JOS. VAN DE LAAK 
RECHTERSTRAAT 67 

:··············································-·· • 
Voor Uw St. Nicolaas 

naarBREUER 
WILHELMINASTRAAT 9

En orme sortering hol le �n pla tte 
Chocolade en Suike rfiguren 

aan de laagste prijzen. 

Chocolade S iga ren in originele 
ver pakking vanaf35 cent per d oosje 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

U behoeft niet meer naar de Markt te lopen 
Om goedkoop Uw Boter en Kaas te kopen ! ... 

Vanaf Vrijdag 16 November noteer ik de
volgende prijzen: 

Allerfijnste volvette oude Kaas 
van 40 voor 35 et. per 100 gr.

Prima jonge Kaas 
van 32 voor 28 et. per 100 gr.

1 blik J aeky,Caramelco van 73 en 
I ons geraspte Kaas van 40 

te samen voor één gulden.
Volledig gevitamieerde Margarine 

van 50 voor 48 et. per pakje. 

,,HET ZUIVEL HUIS" 
Stationstraat 2. M. VAN DER WEIDE.

Zaterdag 16, Zondag 17 November
in het 

St. Paulus:: Jeugdhuis -
Cabaret 

,,De losse Flodder" 
AANVANG 8 UUR
PRIJS f 0.60 

Plaatsbespreken: Zaterdag 12 tot 2 uur. 
Zondag 11.30 tot 1 uur en 5 tot 7 uur. 

Ik was bij mijn zuster met de vacantie en deze 
vertelde me, dat ze iedere week een guMen van de 
cassabons terugkrijgt. Toen dacht ik bij mezelf, 
dat kan ik oo en als ik meteen klant word, dan 
heb ik met Sinterklaas minstens 12 guUen ver
diend. Ik heb nu al voor 90 guUen bons. 't Gaat 
zo vlug! Mijn man staat er helemaal va'!- te kijken . � .

•••••••••••••••••••••••••• 

Iedere huisvrouw kan 't. U krijgt een cassabon ter waarde 
van het aankoopbedrag bij elk De Gruyter-artikel. Voor 
tien gulden aan bons wordt één gulden contant uitbetaald. 
U kunt nog vóór Sinterklaas Uw eerste guldens hebben t 

,-1' U hoeft er niets voor te plakken. 
� U hoeft er niet naar te raden. 
,-1' U hoeft er niet op te wachten: 

De Gruyter's cassabons zijn ALTIJD geldig, 
ALTIJD inwisselbaar en U krijgt ALTIJD 
een gulden terug voor tien gulden laan bons. 

• 

• 

• 



BIJLAGE No. 364 

CRITIEK 

Laten we het maar eens onomwonden 
zeggen: 
Wat een geroddel over de priesters. Van 
de pastoor weet men dit, van de kape
laan weer iets anders. Hoge bomen van
gen veel wind. Maar het kan toch wel 
eens te bar worden. Als men een huis 
niet krijgt, ligt het aan de geestelijken. 
Als een kind niet kan leren, of het krijgt 
z'n verdiende straf, ligt 't aan de zus
ters. Als de Vincentiusvereniging goed 
wil doen, maar een of andere handige be
drieger besteelt de boel, dan deugt de 
Vincentius niet. Er zijn mensen, die nog 
tien jaar naderhand doorwrokken, omdat 
een of andere pater zich vergist heeft, 
of een wereldgeestelijke een fout heeft 
begaan. Nog erger: daar zijn mensen, 
die niet naar de kerk gaan, want: ,,De 
organisatie helpt ons toch niet!" - of: 
"Ons zien ze niet te staan!" - of: ,,Die 
elke dag aan de communiebank zitten, 
dat zijn ook geen heiligen!" 
Het evangelie van deze Zondag geeft 
een interessante visie op deze kwestie: 
Op zekere dag kwam Jezus door de stad 
Jericho. Nu leefde daar in die plaats 
een rijk man. Hij was het hoofd van de 
tolbelastingen. Deze persoon - Zac
cheus heette hij - was erg benieuwd 
om Jezus te zien. Hij haastte zich daar
om naar de stadspoort. Er was een ge
weldige menigte op de been. De tolle
naar was maar klein van stuk en daarom 
liep hij vooruit om een eind verder in 
een boom te klimmen. Zo zou hij Jezus 
goed kunnen zien passeren. Toen Jezus 
langs kwam keek Hij op naar Zaccheus. 
"Zaccheus", riep Hij, ,,kom vlug naar 
beneden, want ik zou graag Uw gast 
willen zijn vandaag". 
Wat in deze geschiedenis bijzonder treft 
is de houding van Zaccheus. Wat staat 
deze kleine man ver boven de menigte. 
In het begin kon hij Jezus niet zien van
wege het vele volk. Hij had toen weg 
kunnen lopen, of zoals de meesten de
den: meeschreeuwen met de menigte. 
Zaccheus deed geen van beiden. Stom
weg meeroepen met de massa, lag hem 
niet. Hij schaamde zich niet om in een 
boom te klimmen. En toen zag hij Chris
tus en . . .... Christus zag hem en God's 
oog blééf op Zaccheus rusten met meer 
sympathie dan op de andere mensen. 
Want deze tollenaar was een man, die 
werkelijk met Christus wilde kennisma
ken. Niet oppervlakkig, gelijk de meeste 
mensen. Neen, hij wilde weten, wat God 
te zeggen had. Hij was benieuwd in de 
goede zin van het woord! Zaccheus 
mocht dan een tollenaar zijn, maar hij 
stond open voor het goede, en... . . .  hij 
was een Man. Hij gaf geen zier om het 
menselijk opzicht. 

16 NOV. 1951 

Wat een vreugde voor Christus een 
echte Man te ontmoeten! Daarmee wilde 
Hij praten. Natuurlijk werd er door de 
mensen geweldig over geroddeld. Hoe 
kon het ook anders? Zaccheus was een 
goddeloze landverrader. Doch Jezus 
kende Zaccheus beter. Luister maar: 
"Zaccheus kwam bij de Heer staan en 
sprak: Zie Heer, de helft van mijn ver
mogen schenk ik aan de armen; en als 
ik iemand te kort heb gedaan, geef ik 
het vierdubbele terug!" 
Er zijn vele lieden, die van alles af te 
keuren hebben op de organisatie van 
de Katholieke Kerk: de opvoeding op 
het seminarie, het begrafenistarief, de 
scholen en ziekenhuizen enzovoort. Deze 
lieden hebben groot gelijk, • voor zover 
zij alléén maar mensen zien. Ze moeten 
echter over de mensen heenkijken en 
Christus zien. Zij bidden misschien elke 
dag twaalf artikelen van het Geloof en 
zeggen dan: ,,Ik geloof in de Katholieh 
Kerk". Maar in werkelijkheid geloven 
ze niet. 
De Paus en de geestelijken zijn veel 
meer dan louter mensen, die een orga
nisatie besturen. Wa.nt Christus Zelf 
bestuurt door hen Zijn Kerk. Hij heeft 
tot Zijn Apostelen gezegd: ,,Wie U 
hoort, hoort Mij. En tóch hadden ook 
diezelfde Apostelen fouten en gebreken. 
Maar nooit zien we de eerste christenen 
weigeren hun voorschriften op te volgen. 
Ge behoeft geen bewondering te heb
ben voor de organisatie der Kerk. Maar 
als ge echt gelooft, zult ge alles in een 
ander licht zien. Ge zult merken, dat er 
zonden zijn in de Kerk. Toch zult ge 
niet geërgerd worden, maar bedroefd. 
Er zal een onrust over U komen en een 
heilige ijver, want er is nog veel te doen. 
Als ge echt gelooft, zult ge evenals 
Zaccheus "Christus ontvangen in Uw 
huis, de helft van al wat ge bezit aan 
de armen geven;· en als ge onrechtvaar
dig bent geweest, dát vierdubbel goed
maken". 
Vergeet dan ook niet dikwijls te Com
munie en te biechten te gaan, want áls 
ge in Christus gaat geloven, zal U dat 
veel moeite kosten, evenals aan Zac
cheus. En moge de goede God ons dan 
vele priesters geven, die zó leven, dat 
het niet al te moeilijk is om in hen 
Christus te ontdekken. 

Dezer dagen ontvingen wij be
richt van St. Nicolaas, dat Hij 
ook dit jaar weer zijn traditionele 
wandeling langs de étala�s van 
onze adverteerders zal maken. 
In het nummer van 23 November 
hoopt de Goede Man zijn bevin
dingen te publiceren. 

Red. Brabants Centrum. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL. 

27ste Zondag na Pinksteren 
( 6de Zondag na Driekoningen) 
18 November 1951. 

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 gel. mndst. voor 
Amoldus v. Kilsdonk; z.a. gel. H. Mis 
voor Marinus v. Diessen; kwart voor 8 
gel. H. Mis voor Franciscus v. d. Vel
den; z.a. gel. jrgt. voor Hendrica v. d. 
Loo-v. Esch; om 9 uur gel. H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der Pa
rochie; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica 
van Beurde-Verwetering v.w. echtgenoot 
en kinderen; H. Hart-altaar gel. H. Mis 
voor Johanna v. Hamond-Hoffmans; 
half 11 Hoogmis gez. mndst. voor Elisa
beth Leenders-v. Kasteren. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Nederlands Episcopaat, welke collecte 
ten zeerste wordt aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 

Zondag a.s. 25 November om half 4 
Ouders-bijeenkomst in het Verenigings
gebouw op de Burgakker voor de ouders 
van de jeugd van 12-17 jaar. 
Maandagavond half 8 Congregatie. 
Woensdagavond om 8 uur Godsdienst
cursus voor 18-jarigen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje. 
Vrijdagavond om 8 uur H. Familie, 
waarna vergadering v. Prefecten en On
derprefecten. 
Controleboekjes meebrengen. 
Zaterdag gelegenheid om te biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Catharina v. Krieken; z.a. gel. H. 
Mis voor Wilhelmus v. d. Broek, Maria 
Catharina v. d. Pas hsvr.; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrina v. der 
Loo-v. Oorschot; half 8 gel. jrgt. voor 
Cornelia v. Rooy-v. Schaik; z. a. gel. 
jrgt. voor Johannes Peynenburg, Maria 
Catharina Ruremonde hsvr. en Christina 
de dochter; H. Hart-altaar gel. H. Mis 
voor Anna Toemen-v. Asveldt; half 9 
gel. H. Mis voor de St. Elisabeth-Ver
eniging; z.a. gel. H. Mis voor Johannes 
v. d. Laak en Jacoba Cooymans. 
Hedenavond om half 8 Maria-Congre
gatie. 

Avonturen van BIM 

DE KROKODIL BESLISTE ... 

Bim en Bam en het niilpaard zijn aan het 
touwtrekken met Jumbo, de olifant, Sam, 
de aap, en Piet, het konijn. Ze trekken 
en trekken, maar hoe ze zich ook in
spannen, de partijen blijven even sterk 
en de wedstrijd zal voorlopig nog wel 

.µ.k.._ 

niet ten einde zijn. Maar wacht, daat 
komt Mijnheer Krokodil aan. Hij denkt, 
dat het de bedoeling is, dat het touw 
in tweeën wordt getrokken en wil daar
bij graag een handje helpen...... Vlug 
haalt hij een scherp zakmes te voor
schijn en snijdt het touw in twee stuk
ken. Ai, oei, auw ! ! ! De partijen vlie-

DINSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Marinus v. Hal; z.a. gel. H. Mis v'. 
Adrianus v. der Sande, Wilhelmina van 
Kuyk en Johannes de zoon; half 8 gel. 
H. Mis voor de over!. fam. Prinsen; z.a. 
gel. H. Mis voor Wilhelmina v. d. An
ker-Brands; H. Hart-altaar �el. jrgt. v. 
Johannes Petrus Tielen; half 9 gel. 
mndst. voor Anna Toemen-v. Asveldt; 
z.a. gel. H. Mis voor Jacobus v. Elk en 
Lambertus de zoon. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor de over!. fam. v. d. Oever; half 8 
gel. H. • Mis voor Cornelia Johanna 
Oliemeulen-Bovendeert; z.a. gel. jrgt. v.
Hendricus v. d. Langen berg; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Arnoldus van 
Kempen, Maria de Laat de hsvr.; half 
9 gez. mndst. voor Adrianus Pennings; 
z.a. gel. jrgt. voor Everardus Leern1a
kers. 
Hedenavond om 8 uur Godsdienstcur
sus voor 18-jarigen. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Bemardina Smits en Johannes 
Strik; half 8 gel. H. Mis voor Hendrica 
v. der Eerden-v. Deursen; z.a. gel. H. 
Mis voor Franciscus Mandos; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Adrianus van 
Weert; half 9 gel. jrgt. voor Elisabeth 
Leermakers-Hoefnagels. 

en BAM 

� 
-�,

Copyroght P. ,. B Box 6 Copenhc,g.,,> 

gen achteruit en tuimelen in een kluitje 
op elkaar. Ze komen daarbij nogal hard 
op de grond terecht, dus vinden ze het 
helemaal niet leuk als Mijnheer Kroko
dil doodnuchter zegt: ,,Ziezo kleintjes, 
nu behoeven jullie niet meer zo hard te 
trekken; ik heb jullie goed geholpen, 
meen ik!" 

P,ca6ant' s Centtiun 



Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. mndst. v. 
Jan Strik; z.a. gel. H. Mis voor Hen
drica v. Laarhoven; half 8 gel. H. Mis 
voor Dr. Wybe-Ypma; z. a. gel. H. Mis 
voor Adrianus v. Schijndel; half 9 gez. 
mndst. voor Franciscus Janssen; z.a. gel. 
H. Mis voor Henriëtte Witteveen-Schö
ne. Hedenavond om 8 uur H. Familie.
ZATERDAG kwart voor 7 gel. mndst.
voor Petronella v. d. Bogaard-Smulders;
z.a. gel. H. Mis voor Lamberta v. Kem
pen-Smits; half 8 gel. H. Mis voor over
leden fam. v. d. Vorst-Martens; z.a. gel.
H. Mis voor Cornelis v. Kessel; half 9
gel. H. Mis v. d. over!. fam. v. d. Wiel.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Antonius Jurriëns
uit de par. van het H. Hart en Petro
nella van Geffen uit deze parochie;
Franciscus Leonard de Bresser geb. en
won. in deze parochie en Antonnetta
Maria v. Doremalen geb. in deze pa.
en won. in par. H. Theresia, waarvan
heden de 2e afkondiging geschiedt.
Martinus Cornelis van der Pasch uit
deze parochie en Catharina Jacoba Ger
rits uit St. Michiels-Gestel; Jacobus Jo
hannes v. Roessel geb. te Oisterwijk en
won. in deze • parachie en Petronella
Cornelia v. cl. Horst, geb. en won. in
deze parochie; Johannes Hendricus van
\'7eert, geb. en won. in deze parochie en
Hendrica Petronella Cornelia Smulders
geb. en won. te Liempde; Johannes Jan
sen uit deze parochie en Johanna Voets
uit de par. van het H. Hart, waarvan
heden de 3e afkondiging geschiedt.
De gelovigen ziin verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet
is gedispenseerd ten spoedigste aan _de
pastoor bekend te maken.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
27ste Zondag na Pinksteren, 
18 November 1951. 

De eerste schaal gaat vandaag voor het 
St. Willibrordus-Apostolaat, voor de 
binnenlandse missie; de tweede schaal 
gaat voor de Bijzondere Noden. 
Onder de HH. Missen van 7 en 8 uur 
is het algemene H. Communie voor de 
Moeders en Gehuwde Vrouwen uit onze 
parochie. 
De Hoogmis is vandaag met Volkszang. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro
zenhoedje voor onze parochianen in het 
buitenland en voor het behoud van de 
vrecle. 
WOENSDAG - feestdag van 0. L. 
Vrouw Praesentatie: opdracht van Ma
ria in de tempel: Dag van gebed voor 
religieuze roepingen, opdat de Eerw. 
Zusters en Broeders hun onmisbaar werk 
in dienst van God en hun evenmens 
kunnen voortzetten en uitbreiden. 
DONDERDAG - feestdag van de H. 
Caecilia, maagd en martelares, patrones 
van de kerkmuziek. 
VRIJDAG - Des avonds om half acht 
is het Familie voor Meisjes in de kapel 
der E. Z. Ursulinen. Om acht uur is het 

H. Familie voor Mannen m de Wijk
Kapel.
ZONDAG: In de Kerk: 
6 uur l.d. voor overleden Moeder; 7 uur 
l.d. voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochianen; 8 uur l.d. ter
ere van de H. Antonius; kwart over 9
I.d. voor een overleden Moeder; half 11
HOOGMIS voor overleden leden van
de St. Elisabeth-Vereniging.
In de WIJlv-KAPEL DE "BURCHT".
kwart over 7 l.d. voor een overleden
Moeder; half 9 l.d. voor Helena v. d.
Ven-Wagenmakers v.w. de buurt; kwart
voor 10 l.d. voor Johanna v. Zeeland
Boeren v.w. de buurt.
MAANDAG: 7 uur l.d. voor Cornelis
van Wijck; zijaltaar l.i. voor Lambertus
Goossens; kwart voor 8 I.d. voor Maria
Langenhuijsen-Stüpp en Aloysius de
zoon; zijaltaar I.d. voor Johan Hermes
en Rosalia Schüller z.e.; half 9 1.d. voor
overleden familie v. d. Sanden.
DINSDAG: 7 uur z. jrgt. voor Frans
de Leiier en Antonia v. Hoorn z.e.; zij
altaar I.d. voor Johanna Maria v. Zee
land-Boeren; kwart voor 8 l.i. v. Anna
Maria v. Beliouw-v.d. Struijck; zijaltaar
l.d. voor Martinus v. Schijndel, Jose
Óhina v. d. Mortel z.e. en Henrica de 
dochter; half 9 I.d. uit dankbaarheid (D). 
WOENSDAG: 7 uur l.d. voor Andreas 
Josephus Jurriëns; zijaltaar l.d. voor Wil
helmina Peijnenburg-Rosenboom; kwart 
voor 8 1. mndst. voor Jan Cornelis van 
Wijck; zijaltaar 1. mndst. voor Hen
riëtte Striibosch; half 9 I. mndst. voor 
Henricus Dieden; half 8 WIJK-KAPEL 
l.d. voor Petrus Schepens en Jacoba
Legierse.
DONDERDAG: 7 uur l.d. voor Petrus
Voets en Francyna Karssemakers z.e.;
zijaltaar l.j. voor Wilhelmus de Louw;
kwart voor 8 l.d. voor Francisca Voets
Karssemakers; ziialta_ar 1. mndst. voor
Adrianus v. Genuchten; half 9 I.d. voor
Maria Soeterings-Meijs.
VRIJDAG: 7 uur I. mndst. voor Huber
tus Driessen-Willems; zijaltaar I.d. voor
Petronella v. Oers; kwart voor 8 1.j. v.
Johanna Maria de Kort-v. d. Broek;
zijaltaar l.d. voor Gerardus Voets, Jo
hanna v. d. Braak z.e. en Godefridus
de z.; half 9 1. mndst. voor Theodora
Bekkers-Heesemans.
ZATERDAG: 7 uur 1. mndst. voor Jo
han Hermes-Schüller; zijaltaar 1. mndst.
voor Lambertus Cuiiten-v. Eert; kwart
voor 8 l.j. voor Piet van Laarhoven; zij
altaar 1. mndst. voor Adrianus v. Rooij
v. d. Steen; half 9 I. mndst. voor An
tonius Mandos-de Koning; half 10 ge
zongen Huwelijksmis.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
28e Zondag na Pinksteren. 
18 November 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ma
ria v. d. Broek-Scheffers. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmina 
hsvr. van Theodorus Schellekens. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Corne
lis v. Kollenburg en Adriana de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de 
leden van het zangkoor. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
v. Abeelen en Elisabeth v. Abeelen.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes
de Keyzer en Allegonda de hsvr.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor de familie Fick
v. Schijndel. Dinsdag H. Mis voor Adria
nus v. Erp te St. Michiels Gestel over!. 
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag H. Mis 
voor Bernard v. d. Linden te St. Mi
chiels Gestel overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
27ste Zondag na Pinksteren, 
Zondag 18 November 1951. 

Om 7 uur H. Mis voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; om 
half 9 H. Mis voor de leden van het 
pauselijk Genootschap van de H. Kinds
heid; om 10 uur de Hoogmis, als plecl1-
tig gez. irgt. voor Petrus Johannes Maas 
en Maria Catharina de Werd de hsvr. 
De eerste schaal gaat vandaag voor de 
eigen kerk; en de tweede voor de Bij
zondere Noden. 
Na de Hoogmis repetitie voor de zange
ressen in de school. 
Om half 3 LOF voor de bekering en 
opvoeding van de heidense jeugd; waar
na de kinderzegen wordt gegeven voor 
de leden van de Kindsheid. 
Om 3 uur vergadering van de zelatri
cen van de Kindsheid in de pastorie. 
De HH. Missen gedurende de week zijn: 
om kwart over 7 en om kwart voor 8: 
MAANDAG, feestdag van de H. Elisa
'beth: de 1e H. Mis het mndst. voor Jo
hannes Wilhelmus Brands; de 2e H. 
Mis voor Antonius Schalkx. 
DINSDAG: de 1 e H. Mis voor Maria 
de Punder-Huige; de 2e H. Mis het jrgt. 
voor Cornelius van der Loo en Cornelia 
Schoonen de hsvr. 
WOENSDAG, de feestdag van Maria 
Praesentatie, de opdracht van Maria: 
de 1 e H. Mis het mndst. voor Johannes 
Maas; de 2e H. Mis voor Johanna Ren· 
ders-van de Moosdiik. 
DONDERDAG, de feestdag van de H. 
Cecilia: de 1 e H. Mis vervalt; de 2e 
H. Mis voor de leden van de godsvruch
tige vereniging ter ere van de H. The
resia; en om half 9 gez. H. Mis voor
de levende en overleden leden van ons
zam!koor.
VRÜDAG: de Je H. Mis het mndst.
voor Wilhelmus van Roosmalen; de 2e
H. Mis voor de overleden familie Til
man-Maus.
ZATERDAG: de 1e H. Mis voor Jan
Verhoeven en Gertruda Veroude; de 2e
H. Mis het jrgt. voor Hermanus Berends,
Maria Toonen de hsvr. en kinderen.
Celegenheid tot biechten:
dagelijks vóór de HH. Missen, en Za
terdag van 6 tot 7 uur.
Katechismuslessen deze week op school:
Klas A: les 19 en 20.
Klas B: les 16, 17 en 18.
Klas C: de vragen 136, 144, 147 en 151.

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

27ste Zondag na Pinksteren, 
18 November 1951. 

ZONDAG: half 7 I. mndst. voor Wil
lem v. d. Velden; 8 uur I. mndst. voor 
Josephus v. d. Velden; 10 uur de hoog
mis tot welz. der par.; 3 uur Lof, daar
na meisjes-congregatie. 
Maandag tot Woensdag, Vrijdag en Za
terdag 7 uur z. 7e voor Johannes v. 
Gerwen. 
MAANDAG: half 8 z.j. voor Cornelis 
v. d. Vleuten; 8 uur I. mndst. voor En
ge]bertus v. d. Velden.
DINSDAG: half 8 z.i. voor Wilhelmus
v. d. Vleuten; 8 uur 1. mndst. voor Ma
ria Hendricus Putmans. 
WOENSDAG: half 8 z.i. voor Adria
nus Schoones; 8 uur l.i. voor Adrianus 
Putmans. 
DONDERDAG: 7 uur z.m. voor over
leden Koristen; 8 uur l.i. vbor Adrianus 
v. de Laar; 9 uur z.m. ter ere der H.
Caecilia.
VRIJDAG: half 8 z.j. voor Cornelis v.
d. Langenberg; 8 uur l.j. voor Christia
nus Sanders.
ZATERDAG: half 8 z.j. voor Catharina
Pijnenburg; 8 uur l.i. voor Antonetta
Willem v. d. Dungen.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der pa
rochie; 8 uur I.m. voor de R.K. Hout
bewerkersbond; 10 uur z.· 7e voor Jo
hannes v. Gerwen.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. tot bijz. intentie. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Petronella 
Frans Vingerhoets. Woensdag 7 uur 1. 
m. voor Willem Witlox v. w. de familie.
Donderdag 7 uur 1. m. voor Jan Maas.
Vrijdag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal,
Adr. v. Hastenberg en Cor Saris v.w.
Velderen en Vrelikhoven. Zaterdag 7
uur I. m. voor Johanna Adr. de Rooy als
over!. lid H. Pastoor v. Ars. Zondag 7
uur I. m. voor Jos. v. d. Velden v.w. de
Bakkersbond.
7e Joh. v. Gerwen te Liempde over!.
Gedoopt: Joh. Maria Corn. zoon van
Frans v. d. Koevering-v. d. Meerendonk;
Johanna Antonia Maria dochter van
Henri v. Houtum-Thomassen; Henr.
Mart. Ger. zoon van Ger. v. d. Anker
Wetten; Mart. Joh. z. van Bernardus v.
Heeswijk-Kelders; Maria Antonia Fran
cisca Joh. Gemma dochter van Jacobus
Geenacker-v. d. Meyden.

Missiebus: 
Bij bruiloft H. Hulsen-v. Zeeland f 15,56. 

PAR. H. WILLIBRÖRDUS, ESCH. 
27ste Zondag na Pinksteren, 
H. Mis zesde na Driekoningen.

HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Epis_copaat. 
Na de middag om 3 uur Lof met Ro
zenhoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
2de, 3de en 4de leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 

In de loop van deze week zal het kerke
geld worden opgehaald. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Wilhel
mina Koning-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Mej. Maria Emerentia Banens; 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Anto
nia \'v'ilhelmina v�n Rulo; 8 uur H. Mis 
voor Bijz .. Intentie uit dankbaarheid (V). 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Gerar
dus van den Akker; 8 uur mndst. voor 
Johanna Maria van Rooy-v. d. Horst. 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Cor
nelis Pieter Verhoef; 8 uur Gef. Jgrt. 
voor Maria Konings-v. d. Braak. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor 
Christiaan van Dongen; 8 uur Gef. Jrgt. 
voor Jan Konings. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Gerar
dina van Schiindel-v. Dijk; 8 uur H. 
Mis voor Maria Catharina van Gorp-
Schellekens. . 
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Anto
nia Wilhelmina van Rulo; 8 uur Gef. 
Jrgt. v. Wilhelmina Konings-v. Gemert. 
ELDERS: H. Mis voor Gerardus Jose
phus van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
ZONDAG 18 November, 27ste Zondag 
na Pinksteren. Kerkwijding der Basiliek 
van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus. 
Deze middag om 3 uur Lof met rozen
hoedje. 
Deze week: Woensdag, Donderdag en 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor over
l�den ouders Laarman en Doggen; om 
half 9 voor overleden leden der familie 
Henket; om 10 uur voor Marinus v. d. 
Linden en Antonia van Riel. 
MAANDAG: om 7 uur voor Marinus 
van der Linden en Antonia van Riel; om 
half 8 voor Cornelia van Hal-van Riel. 
DINSDAG: om 7 uur voor bijzondere 
intentie; om half 8 voor Doctor Theo
dorus Strengers. 
WOENSDAG: om 7 uur voor de in
tentie van de Voortplanting des Geloofs; 
om half 8 voor Henrikus van de Wyde
ven en Hendrika Verhoeven, echtgenote. 
DONDERDAG: om 7 uur uit dankbaar
heid; om half 8 voor overleden ouders 
Scheffers en van de Ven. 
VRIJDAG: om 7 uur jaargetijde voor 
Josephus Renders en Johanna Persoons; 
om half 8 voór overleden ouders Schef
fers en van de Ven. 
ZATERDAG: om 7 uur jaargetijde voor 
Johanna Renders-Persoons; om half 8 
voor bijzondere intentie. 

Fatima-kapel 

Vorig saldo 
. W ekeHjkse bijdrage 

Offerbus 
Wekelijks kwartje 
N.N., Molenstraat
N.N., Prins Hendrikstraat
Uit dankbaarheid voor de

geneziJ1g van mijn zoontje 

f 830,24 
" 12,04 

3,02 
0,25 
1,-
0,50 

2,50 

f 849,55 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

,,Poppen dam" 
, 

uw stad 

ORIGINELE, PLAATSELIJKE ACTIE 
VOOR HET KIND. 

Om de jaarlijkse "actie voor het kind" 
na eens niet te laten ondergaan in de 
grauwe eentonigheid, die de meeste 
inzamelingsacties en ondersteuni�
campagnes kenmerkt, heeft "men" in 
Boxtel gezocht naar een vorm, die niet 
alleen tot de kinderen maar ook tot 
de ouderen zou spreken. Men greep 
naar de sprookjesvorm. En dank zij 
een gelukkige combinatie van de Post
z�elactie en de actie Het Vierde 
Prinsenkind, alsmede door een voor
beeldige samenwerking van de Box
telse gemeenschap, is aan een won
derlijk idee wonderlijk vorm ge
geven. 

SAMENWERKING 
DE GROTE .TROEF. 

Of noemt U het niet wonderlijk Hotel 
·-Riche eensklaps - als door de staf van 

de feeënkoningin - herschapen te zien 
in een sprookjesachtige stad, ,,Poppen
dam" geheten? En verbaast het U niet
90 van de door H. M. de Koningin voor
verloting beschikbaar gestelde poppen
door een miniatuur Boxtel te zien para
deren? En is het soms dagelijks gebruik, 
dat Uw kinderen spelen voor Hans en
Grietje en eten van het pannenkoeken
huisje, waar de boze heks in woont. Ach 
neen, natuurlijk vindt U dit alles even
wonderlijk en schoon als het sprookjes
-�chtige dorpsplein met de roddelboom 
als middelpunt; de ophaalbrug met daar
onder het water, de visjes en de eend
jes; het miniatuur-postkantoor; de 
ouwerwetse "kelder" met de wijn, de 
kaas en de worst in de hoorn des over
vloeds; het bos met Roodkapje en 
de wolf; de echte enz. enz. 
Het is er allemaal. En hoe het er 
is • gekomen? Vraag dat niet beste 
lezer. Of, jawel, vraag dat gerust, want 
het antwoord zal U aantonen, dat Boxtel, 
samenspannend over alle linies, veel kan 
bereiken, óók een originele actie voor 
het kind. Het is grandioos zoals men de 
gedurfde opzet verwerkelijkt heeft. Al
lereerst is daar de heer Paton van de 
propagjlnda-afdeling van de N.V. Phi-

• lips, die in Boxtel zijn beste ideeën
kreeg en ze, mede dank zij de kundige 
hulp van zijn assistent Holie, verwezen
lijkte ook. Dan zijn daar de studenten 
van de Schildersschool St. Lucas, die 
hun meest artistieke talenteri aanspraken 
om dit "sprookje" werkelijkheid te doen 
worden. Vervolgens "noemen" we de· 
Boxtelse bedrijven, de eigenaar van 
Riche, de leden van het plaatselijk actie
comité voor het kind, de timmerlieden 
en nog vele naamlozen meer. 
Het was een dubbeltje op zijn kant of 
alles op tijd gereed zou komen, maar er 
is gewerkt door duvelstoejagers en zo
kon "Poppendam" op Zaterdag 17 dezer
zijn burgemeester waardig ontvangen.

VELE PLUIMEN 
OP VELE HOEDEN. 

Die burgemeester was ook de burge
meester van .Boxtel, Drs. M. A. M. van 
Helvoort. Hij werd tot deze hoge func
tie verheven door Mevr. v. Oerle-v. Dijk, 
de presidente van de Boxtelse actie voor 
het kind, tevens de initiatiefneemster 
van de stoute plannen, waarvan we zo
even al repten. De burgemeester wist 
bij deze benoeming niet beter te doen 
dan midden op het knusse dorpsplein van 
"Poppendam" wat pluimen te steken op 
de hoeden van...... enfin, dat is nu 
onderhand te raden. Dat was loon naar 
werken, zei de 1:mrgemeester, want dit 
op zijn Amerikaans uit de grond ge
stampte "Poppendam" was voor hem 
waarlijk een grote verrassing, temeer 
nog omdat Brabant in de activiteit voor 
het misdeelde kind altijd enigszins 
teleurstellend _voor de dag was gekomen. 
Na, dat zal, voo_r zover het Boxtel be
treft, dit jaar zeker niet het geval zijn. 
Daar konden d� genodigden zich even 
later bij de rondwandeling door "Pop
pendam" van overtuigen. Het was fan
tastisch: . haas met zuurkool, panne koe-

ken en speculaas, worst en kaas, bier en 
klare, enz. enz. Al met al een luilekker
land, dat door de aanwezigen nog lang 
als zodanig besç_houwd werd. 

GA ER HEEN! 
Maar Boxtel in zijn algeheelheid bleef 
ook niet achter. De gehele week is het 
een gaan en komen geweest van ouders 
met huh kinderen. 
Prettige uren zijn er doorgebracht in het 
totaal gemetamorphoseerde Riche. Kin
deren vonden er hun liefste attracties. 
Ouderen vonden er een rustig zitje tus
sen paddestoelen en kabouters, onder 
lampions en sterren. Niemand is onge
voelig voor de sfeer, die in "Poppen
dam" heerst. 
Dit is gebleken uit de grote belangstel
ling, die men van buiten Boxtel genoot. 
En men heeft het ook gehoord van de 
vertegenwoordigers van de Nederlandse 
dagbladpers, die unaniem waren in hun 
bewondering voor dit plaatselijke, maar 
zo. groots en origineel uitgewerkte plan 
de campagne. De faam bereikte zelfs de 
filmwereld, zodat dezer dag�n de film
maatschappij P_olygoon is komen opda
gen om een serie opnamen te maken 
voor Neerlands Nieuws. 
Ook U, lezer, die nog geen kennis ge
maakt hebt met "Poppendam" zal al wel 
het een en ander ter ore zijn gekomen. 
Welnu, gaat vandaag, morgen of over
morgen (het zijn de laatste dagen) eens 
een kijkje nemen. De entreeprijs is laag 
en ge kunt best met ,,'t hele stel" gaan. 
Ge doet daarmee een zeer liefdadig 
werk, want de gemeentekas van "Pop
pendam" is voor HET KIND. 
De tentoonstelli� is nog geopend: 
Vrijdag van 15 tot 18 uur en van 20 uur 
tot sluiting. Zaterdag en Zondag van 
11.30 tot 14.00, van 15 tot 18 uur en van 
20 uur tot sluiting. 

N.B. HEDEN, VRIJDAGAVOND 
TELEVISIE IN "POPPENDAM" 
VAN 8.15 TOT 10.00 UUR! 

Plaatselijk Nieuws 
ST. NICOLAAS. 
De voorbereidingen voor een waardige 
ontvangst van St. Nicolaas op Zondag 
25 Nov. a.s. zijn getroffen. De Bisschop
pelijke trein zal omstreeks· half 2 te 
Boxtel arriveren. Boxtel's Harmonie, 
Gardes d'honneur en een legertje col
lectanten, bestaande uit leden van Her
wonnen Levenskracht, Kajotters en Ka
jotsters, zullen de H. Man op zijn tocht 
vergezellen. Al deze medewerkers en 
medewerksters staan die dag in dienst 
van het Boxtelse Zwakke Kind. 
De bekende bussen zullen U weer wor
den voorgehouden om Uw bijdrage daar
in te deponeren. 
Vorig jaar werd met inbegrip der zakjes 
f 838,38 gecollecteerd. Zouden we dit 
jaar het bedrag niet rond kunnen krij
gen? Als allen medewerken en een 
schepje er bovenop doen dan kan zeer 
zeker de f 1000,- gehaald worden. Laat 
ons dit proberen. Denk dus aan het zak
je en de collectebus ...... en op naar de 
f 1000,- voor het Boxtelse Zwakke 
Kind. 
Hieronder volgt de route, welke St. Ni
colaas a.s. Zondag denkt te volgen. In 
verband met de geweldige uitbreiding 
welke Boxtel heeft ondergaan en omdat 
St. Nicolaas weer tijdig moet kunnen 
vertrekken is enige wijziging voorbehou
den. 
Vertrek vanaf Station, v. Coothstraat, 
Prins Hendrikstraat, Kasteelllaan, Sta
tionstraat, Rechterstraat, Markt. (Ont
vangst ten Gemeentehuize). Rozemarijn
straat, Rechterstraat, Nieuwstraat, Te
rug Rechterstraat, Kruisstraat, Past. St. 
Petrus, Duinendaal Koppel, Bosscheweg, 
Mgr. Wilmerstraat, Baronielaan, Breu
kelsestraat, v. Hornstraat, Zandvliet, om 
tricotagefabriek, Jan v. Brabantstraat, 
Hertogenstraat, Merheimstraat, Brug
straat, Baroniestraat, Breukelsestraat, 
Wilhelminastraat, v. Leeuwenstraat, 
Spoorstraat, Parallelweg, Station. 

BAZAR. 
Heden, Vrijdagmiddag, om 4 uur zal in 
het Verenigingsgebouw van de Ned. 
Hervormde Gemeente (in de v. Leeu
wenstraat) de bazar worden geopend, 
welke georganiseerd is door de Ned. 
Herv. Vrouwenvereniging. Op deze 
bazar, die vandaag 23 en morgen 24 
November voor eenieder gratis toegan
kelijk is, worden hand- en breiwerken 
tentoongesteld en te koop aangeboden, 
terwijl er voorts allerlei attracties te 
vinden zullen zijn. 
De opbrengst van deze tweedaagse ba
zar komt ten goede aan de noodzakelij
ke verbetering van de kerk. 

GYMNASTIEKVERENIGING 
LOOPT VAN STAPEL. 
Op initiatief van Kapelaan Visschers zijn 
onlangs besprekingen gevoerd om te 
komen tot oprichting van een gymnas
tiekvereniging. Het resultaat van deze 
besprekingen is geweest, dat de oprich
ting een feit geworden is, waarna het 
voorlopig Bestuur als volgt geformeerd 
werd: H. M. J. v. d. Vorst, voorzitter, 
J. C. v. d. Braak, Secr. Penningmeester, 
Dokter C. Margry en Ir. D. v. Diepen, 
leden, terwijl kapelaan Visschers als 
geestelijk adviseur toegevoegd is. Tof 
het geven van instructies is de Heer
Denteneer, leraar M.O., bereid gevon
den. Het ligt in het voornemen voorlo
pig te beginnen met jongens tussen 10 
en 13 jaar, zo mogelijk 2 klassen van
pl.m. 30 jongens elk. Getracht zal wor
den met een contributie van f 0, 15 per 
week te volstaan. De lessen zullen Don
derdag en eventueel Dinsdag direct na
schooltijd gegeven worden in de gym: 
nastiekzaal van de St. Petrusschool op 
de Burgakker. Nadere inlichtingen. wor
den gaarne door het Bestuur verstrekt. 
Opgave van aspirantleden kan geschie
den bij de Voorzitter: Vic. v. Alphen
laan 8 en bij de Secr.-Penningmeester, 
Baroniestraat 28. 

R.K. BOERENBOND BOXTEL. 
Voor de leden van de R.K. Boerenbond 
en R.K. Jonge Boerenstand zal de Rijks
landbouwconsulent Ir. Crijns, op een a.s. 
Donderdag te houden bijeenkomst, de 
verschillende actuele problemen behan
delen, zoals die zich tegenwoordig op 
de boerenbedrijven voordoen. Het is nu 
eenmaal noodzakelijk, dat onze boeren 
èn omwille van hun bestaansmogelijkhe
den èn omwille van onze deviezenposi
tie, streven naar de hoogst mogelijke 
productiviteit via de meest economische 
bedrijfsvoering. 
Zij dienen in staat te zijn om in het 
voorjaar, een gedegen bouwplan op te 
zetten, maar ook om in het najaar een 
rationeel voederplan te maken en uit te 
voeren. Zij dienen de oorzaak van alle 
schadelijke invloeden in de grond en aan 
hun gewassen te kennen, om deze goed 
te kunnen bestrijden. Deze en nog tal
rijke problemen meer, waarmee de boe
ren te maken hebben, zal Ir Crijns be
handelen. Vandaar dan ook, dat het be
stuur van de R.K. Boerenbond zijn leden, 
maar ook en vooral de jonge boeren, 
aanspoort, om zo mogelijk allen deze 
vergadering bij te wonen. Voor verdere 
bijzonderheden zie advertentie in dit 
blad. 

ST. NICOLAAS OP HUISBEZOEK. 
Evenals andere jaren, is de goede Sint 
ook dit jaar weer voornemens op huis
bezoek te gaan . 
Alle kinderen kunnen deze vreugde be
leven, ook de Uwen, beste ouders. 
De Sint wendde zich n.l. tot de organi
satie der R.K. Jeugdbeweging, afd. St. 
Paulus, alhier, met het verzoek als tus
senpersoon te willen optreden, om de 
ouders in de gelegenheid te stellen 
,,Hem" in hun midden uit te nodigen. 
Op verzoek van de Sint geven wij hier
onder de adressen, waar U zich kunt op
geven voor bezoek van Hem. 
k v. Grinsven, Molenpad 1. 
H. v. Dongen, Rechterstraat 58 
H. Spoorenberg, Rechterstraat 52. 
Bezoekdagen: Zaterdag 1 Dec. na 7 uur; 
Zondag 2 Dec. na 3 uur; Maandag 3 
Dec. na 6 uur; Dinsdag 4 Dec. na 6 uur.

BESTUURDER VAN AUTO 
KREEG HARTAANVAL. 
Toen de heer Troupin, een vertegen
woordiger uit 's Bosch, Maandag j.l. per 
auto op weg naar huis was, kreeg hij ter 
hoogte van café De Ketting op de Bos
scheweg een hartaanval. Gelukkig had 
de man nog d� tegenwoordigheid van 
geest om te stoppen en met claxonstoten 
de aandacht te trekken van een juist 
passerende wegenwacht. Deze riep de 
hulp in van de familie v. d. Meyden, bij 
wie hij even later, in afwachting van 
doktershulp, werd binnengedragen. 
Dokter Margry was spoedig ter plaatse; 
hij achtte de toestand van de heer Trou
pin echter ernstig genoeg om ook gees
telijke hulp in te roepen. Nadat het 
slachtoffer door kapelaan Visschers voor
zien was van de Laatste H. Sacramen
ten, werd hij overgebracht naar het zie
kenhuis in Den Bosch. Familieleden van 
de heer Troupin (wäaronder de arts 
Ong uit 's Bosch) verklaarden, dat der
gelijke hartaanvallen zich herhaaldeliik 
bij hem voor deden, met alle gevaren 
van dien. 

Ouders==hijeenkomsten 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 

Zondag a.s. 25 November zal het een 
dae zijn van vele gebeurtenissen. Een 
groot aantal mensen zal gebogen zitten 
bij de radio, om toch maar niets te mis
sen van de wedstrijd Holland-België. 
En 's middags zal de Heilige Bisschop 
uit Spanje plechtig Boxtel binnenrijden ... 
Toch, ondanks dit alles, gaat de eerste 
oudersbijeenkomst door. Deze begint 
om half 4, zodat we uiterlijk half 6 
zeker klaar zijn. 
Het is dus een Zondag, en een Zondag 
waarop weer van alles te doen is. Mis
schien zal het meerendeel der ouders 
voor het vervolg een andere dag verkie
zen. Dan zal daar natuurlijk van harte 
rekening mee worden gehouden. Maar 
we meenden er goed aan te doen met 

• op een Zondag te beginnen. 
Mogen allen over hun eventuele bezwa
ren heenstappen. Want bezwaren zijn 
er altijd. Offertjes en moeilijkheden zal 
het al licht kosten. Maar werkelijk: deze 
oudersbijeenkomsten zijn van groot be
lang voor Uw huisgezin. Het is nodig 
met het oog op de toekomst. Er is een 
geweldige kentering in de wereld gaan
de. Het aanschijn van Brabant verandert 
van jaar tot jaar sneller. Het is onze al
lerduurste plicht de kinderen voor te 
bereiden op het leven in de moderne 
wereld. En of men nu dat leven af
keurt of toejuicht, geen enkel gezin kan 
die invloeden van buiten af terug
dringen. 
De priesters zijn zich fel-bewust van een
klaarblijkelijk feit: Al de jeugdbewegin
gen, organisaties, scholen en cursussen 
halen niets uit, als de ouders niet weten
waar het heen moet met de jeugd. We
llJ0eten samen goed leren beseffen, 
welke richting het in moet. En dat is 
moeilijk. 
Voor alle ouders van welke stand of
staat ook zullen deze bijeenkomsten 
uiterst nuttig zijn. Zij zullen practisch 
worden gehouden. Het zou jammer zijn, 
als U deze kans niet aangrijpt. 
Het eerste doel van deze bijeenkomsten 
zal zijn een onderlinge gedachtenwisse
ling. De eerste leider is Pater van Kaam, 
die op dit gebied een zeer goede naam 
heeft. Opdat niemand zou menen, dat 
deze vergadering hem niet aangaat, zou 
het nuttig zijn, het volgende woord van 
ons aller Vader te overwegen: 
,,Er zijn vele ouders, die correcte Chris
tenen zijn, en die toch tegenover deze 
problemen onverschillig blijven staan, 
zorgeloos, ja soms zelfs met ironie. Er
komen zoveel dwalingen en vooroorde
len voort uit kolossale onkunde. In zake 
opvoeding is de grote onwetendheid wat 
betreft het geloof, de moraal, de leer, en
dikwijls zelfs natuurlijke geboden en ge
zondheid ...... Dierbare ouders, laten }ve
alle farizeïsme en egoïsme van ons af
gooien. Laten we oog hebben voor de
waardigheid van dat jonge meisje, van
die jonge kerel, die onbezorgd en on
bezonnen voorbijgaan. 0, er hangt zo
enorm veel af van de manier, waarop
het kind zijn toekomst tegemoet treedt. 
Er hanît zoveel af van de opvattingen 
van U, ouders. 

De opzet van deze ouders-bijeenkom
sten is: 
De eerste spreekbeurt: 
"De rijpingsjaren in het algemeen. Hoe 
leeft, denkt en handelt een jongen, een 
meisje in de leeftijd tussen 12 en 17 
jaar. De achtergrond van vele moeilijk
heden. De invloed van radio, film, lec
tuur op deze jongens en meisjes". 
De tweede spreekbeurt: 
.,Hoe licht ik mijn kinderen voor aan
gaande het vraagstuk van het leven". 
De derde spreekbeurt: 
,,Wat laat ik mijn kind worden". 
"De toekomstmogelijkheden van onze 
jeugd". 
De vierde spreekbeurt: 
"Welke ontspanning is voor deze jeugd 
geschikt". 
,,Hoe moet ik deze kinderen straffen". 
De vijfde spreekbeurt: 
"Moeilijkheden en spanningen van deze 
kinderen op godsdienstig gebied". 
De zesde spreekbeurt: 
"Omgang tussen jongens en meisjes op 
deze leeftijd". 

N.B. Het is de bedoeling dat er ook 
volop gelegenheid wordt gegeven tot het 
stellen van vragen. Om dit te vergemak
kelijken wordt aan de ingang van de 
zaal een bus of iets dergelijks geplaatst 
om geschreven vragen in te stoppen. Het 
is niet nodig deze briefjes te onderteke
nen. 

Burgerlijke Stand 

van 13 tot en met 19 November 1951.

CEBOREN: Robertus J. C. F. zoon van 
C. J. Margry en J. B. M. van Moorsel;
Clarissenstraat 20 - Wilhelmus H. A.
zoon van A. v. Weert en W. Verhoeven, 
Gemondseweg 17 - Antonia A. M,
dochter van Fr. Schelle en P. M. de
Bever, Baroniestraat 91 - Christina � 
W. dochter van M. J. Mandos en J. Ro� 
vers, Doornakkerlaan 33 - Elisabeth J. 
A. dochter van J. A. Pennings en H. P:
v. d. Broek, Ten Brinkstraat 5 - Petrus
N. G. zoon van D. v. Diepen en J. C. 
M. Dupuits, Deken Spieringstraat 10 --. 
Franciscus A. zoon van L. Schellekens 
en A. Kerssemakers, Tongersestraat 44 
- Maria J. G. dochter van A. W. v: 
Geel en J. A. Aarts, Nieuwstraat %.
ONDERTROUWD: Franciscus L. A;

van Heesch en Johanna Ph. Albers -
Franciscus L. de Bresser en Antonetta, 
M. van Dooremalen. 
GEHUWD: Antonius G. M. Jurriëns e• 
Petronella Maria Antonia van Geffen 
- Johannes Fr. Janssen en Johanna A.
Voets. 

Agenda 
S.I.H.O.-CLUB. - Het Instituut voor 
toegepaste psychologie te Breda, beter 
bekend als "S.I.H.O.-club" houdt op 
Maandag 26 November a.s. haar gebrui
kelijke familie-avond in Hotel Bekkers, 
Stationsplein, alhier. Aanvang 8 uur. 
Toegang vrij. Iedereen hartelijk welkom! 

Vrouwelijke levensstijl 
Die Piet moest wel een rijke vrouw ge
trouwd hebben, zo was de mening in de 
buurt. Het zag, er in de woning zo keu
rig uit, en iedereen die er kwam om een 
kwitantie of premie te incasseren, ont
ving meteen geld. Bovendien werd er bij 
liefdadigheids- of andere collecten ook 
altijd wat bijgedragen . 
Het kan niet anders, die man moest een 
rijke vrouw getrouwd hebben! 
Piet gnuifde als hij hier en daar ter
loops opving hoe men hem feitelijk be
nijdde. 
Hij was inderdaad rijk getrouwd, doch 
met een vrouw, die geen geld bezat. Het 
was integendeel financieel een doodarm 
meisje, waarmee hij het huwelijksbootje 
was ingestapt. 
Doch hij was maar wat trots op zijn 
allereenvoudigste vrouw, die zo'n schit
terend cachet gaf aan zijn gezin, en 
daarbij een levensstijl toonde, die aan
leiding was tot zulk een beoordeling. 
Zij was in de omgang met de buren heel 
vriendelijk, hulpvaardig in geval van 
nood, doch een gepaste afstand bewa
rend, en niet gesteld op intimiteit, die 
goede buurschap slechts ten nadele • 
kan zijn. 
Was dat een bijzondere vrouw? 
Eigenlijk niet. 
Zij was een goede echtgenote, zorg
zaam ·voor de kinderen en heur woning 
was haar alles. Werken had ze geleerd 
en ze was bekwaam in alles. Koken, was
sen, stoppen en verstellen kon zij. Kort
om wat in het huishouden - voorkwam 
knapte ze op. 
Zuinigheid voor alles. 
Deze betrachtende gingen haar zorgen 
op de eerste plaats om zich het nodige 
te verschaffen voor het gezin, daarbij 
niet verder reikend dan wat te verteren 
was. 
Zo kon die vrouw met haar arbeiders
inkomen zich op tijd voorzien van het 

voornaamste en verwierf zij zich een al
gemene achting. 
Winkelier, bakker, melkboer, kolenhan
delaar, allen achtten haar als een voo!"
treffelijke klant, van �ie zij wisten geen 
bestelling te zullen krijgen als niet con
tant betaald zou kunnen worden. 
Iedereen had respect voor haar. Zij 
werd steeds op haar wensen bediend, 
omdat iedere leverancier overtuigd was 
van hare eerlijkheid. 

-o-

Wat een tegenstelling vormt zulk een 
vrouw met haar sexegenoten, die het 
huishoudgeld niet effectief nuttig weten 
te besteden. 
Vrouwen, die niet beschikken over de 
bekwaamheden, in een huishouden nodig. 
Want dit is zeker, als de specifiek vrou
welijke bekwaamheid niet eigen is, dan 
loopt er in ieder huishouden veel mis. 
Het inkomen mag flink, behoorlijk of 
minder ruim zijn, moeilijkheden blijven 
dan niet uit. 
Vooral niet in deze zware tijd. Doch 
hoe de omstandigheden van tijd ook zijn, 
dit neemt niet weg, dat, wil men op 
maatschappelijke waardering aanspraak 
maken, op de eerste plaats zo geleefd 
moet worden dat men ieder het zijne 
geeft. 
Het is onbehoorlijk zijn zorgen af te 
wentelen. 
Iets wat in deze tijd nogal eens gebeurt. 
Dit wordt wel het sterkst gekarakteri
seerd met de mededeling van de kleine 
leveranciers van levensmiddelen, zuivel 
en andere eerste levensbehoeften: ,,Le-
vering uitsluitend à contant". 
Bij iedere aankoop behoort men er 
steeds op bedacht te zijn, dat de kleine 
zakenmensen zich niet kunnen handha
ven als zij almaar crediet moeten geven. 
,,Betaling à contant" is een noodkreet. 
Het is stijlvol alles wat men koopt con
tant te betalen. 



St. Nicolaas:::Kruiswoordraadsel 

PUZZEL MEE: WIN 'N SURPRISE VOOR DE KINDEREN! 

EEN 'MIJTER 
VOL "MOGELIJKHEDEN". 

Als men bedenkt welk een enorm lange 
reizen St. Nicolaas moet maken voor het 
verrichten van zijn gulhartig werk, zal 
men het niet vreemd vinden van ons te 
horen, dat de Heilige Man een enthou
siast , puzzelaar is. Immers: om tijdens 
:zijn duizenden-mijls-tochten de tijd wat 
t.e doden en zijn geest scherpgestemd te 
houden, kan de Sint een beproefd mid
del als de denksport niet ontberen. Be
langrijker is echter nog, dat de Sint door 
het beoefenen van deze leerzame lief
hebberij ertoe is gekomen om de lezers 
en lezeressen van Brabants Centrum bo
venstaande door Hem zelf ontworpen 
puzzel ter oplossing voor te leggen. Niet 
alleen ter oplossing echter, maar , o_ok 
om daarmee een aardig cadeautje voor 
de kinderen - hetzij zoontje of doch
t�tie. broertje of zusje, vriendje of 
vriendinnetje - te laten winnen. St. Ni
colaas zal n.l. een tiental aardige ca
deautjes verloten onder degenen, die 
vóór Woensdag 28 November .de goede 
oplossing van dit St. Nicolaas-kruis
woordraadsel bii ons bureau inzenden. 
De winnaars mogen natuurlijk zelf be
palen welk kind ze met het gewonnen 
cadeautje 9p 5 December zullen verras
sen. Daartoe is nodig: 
1. Inzending van de oplossing, uiterlijk

Dinsdag 27 November, bii de Re
dactie van Brabants Centrum, Mo
lenstraat 19. (Men vermelde behal
ve de horizontale en verticale tref
woorden ook de toepasselijke zin, die

gevormd kan worden met de woor
den van de getallen 6, 12, 29, 51 en 
62 verticaal).

2. Vermelding van eigen naam en 
adres.

3. Opgave ook van de naam, de leef
tijd en het adres van het kind aan

Voor ENGELSE HEMDEN 

en HERENVESTEN 

naarS PI ERIN GS 
Reeds 40 jaar bekend 

BREUKELSESTRAAT 88 

Plaatselijk Nieuws 
40-JARIG DIENSTJUBILEUM.
Dinsdag j.l. vierde Gerrit Doms bij de 
Spoorwegen zijn 40-iarig dienstjubileum. 
Van dit grote aantal dienstjaren was hij 
29 jaar lang ploegbaas. Een zeer verant
woordelijke functie, die grote nauwlet
tendheid vereist ter yerzekering van de 
verkeersveiligheid. 
Ploegbaas Doms was ten volle voor zijn 
taak berekend en nam die in alle op
zichten gewetensvol op. 
Op de gebruikelijke wijze werden door 
de superieuren zijn verdiensten voor het 
spoorwegwezen erkend, terwijl door het 
stations- en emplacementspersoneel de 
collegiale waardering tot uiting kwam in 
de aanbieding van een cadeau. 

LEERINGHE ENDE VERMAECK. 
Vorige week hield bovengenoemde to
neelgroep haar jaarvergadering, waaraan 
wij gaarne enige bijzonderheden ont
lenen·. 
41s voornaamste punt stond op de agen
da het afscheid van Pater Marius v. d. 
Boogaard. Zoals bekend werd Pater Ma
rius eni2e tijd geleden benoemd tot 
O.verste van het Missiehuis Theresia, in 
v�rband waarmede hij naar zijn mening 
de functie van censor der toneelgroep 
niet meer voor 100 % zou kunnen waar
nemen. Vanaf de oprichting van Lee� 
ringhe ende Vermaeck in 1945 was Pa-

wie de inzender of inzendster even
tueel het cadeautje wil -besteden. 
Daarbij ook te vermelden of het een 
jongen of �en meisje is. 

4. Het volgen van de volgende week
in ons blad te geven aanwijzingen.

Welnu puzzelaars, aan de slag! Win een 
surprise voor de kinderen! 

HORIZONTAAL: 1. kledingstuk; 3. 
laatstleden; 5. dwarshout; 6. dierenver
blijf; 7. tennisterm; 8. munt; 11. pl. op 
de Veluwe; 12. Verenigde Staten; 13. 
Ierland; 15. voorzetsel; 17. hoofdkerk; 
1-8. vreemde munt; 22. nobel; 23. toe
stemming; 25. herkauwer; 27. voorzetsel; 
28. paar; 30 afstandsmaat; 32. einde; 34.
paard; 36. als volgt; 38. etensbereider;
39. tijdperk; 40. bevel; 42. kellner; 45.
zangnoot; 47. strijdperk; 49. zomerlek
kernii; 51. elk; 53. belofte. 54. lui, ledig
(eng); 56. overblijfsel; 58. 12 maanden;
60. voegwoord; 61. landbouwwerktuig;
63. slop; 67. kade; 68 gier; 70. zeevo
gel; 71. familielid. 72. chin. afstandmaat;
73. kip; 74. verwaand.
VERTICAAL: 1. honderdste deel; 2. on
der andere; 3. loterijbriefje; 4. laatst
leden; 6. lidwoord; 7. wond; 9. jongens
naam; 10. levenslucht; 14. hetzelfde; 16.
lidwoord; 18. stoot; 19. heldendicht; 20.
herkauwer; 21. graafwerktuig; 24. spil;
25. gehoororgaan; 26. deel van dier; 31.
haarkrul; 33. meisjesnaam; 35. gemeen
te; 37. zangnoot; 41. slee; 43. deel boek
houding; 44. reeks; 45. sportterm; 46.
lidwoord; 48. kippenproduct; 50. de
oudste; 52. voegwoord; 55. en anderen;
57. stofmaat; 59. herkauwer; 64. oor
logstuig; 65. borg; 66. hoofdhuid met 
haar; 69. vette vloeistof; 73. opper
vlaktemaat. 

N.B. Bij goede oplossing vormen de 
woorden 6; 12; 29; 51 en 62 verticaal 
de eerste zin van een bekend St. Nico
laasliedie. 

ter MariU,5 aan de toneelgroep verbon
den. In een kort afscheidswoord memo
reerde de voorzitter het vele werk van 
Pater Marius en het be'stuur meende 
haar dankbaarheid jegens haar scheiden
de censor niet beter te kunnen doen blij
ken dan door hem te benoemen tot eer
ste Erelid van de Toneelgroep. De oor
konde van deze benoeming wordt in
middels door een jong kunstenaar ont
worpen en zal bij gereedkomen worden 
aangeboden. 
Als opvolger van Pater Marius werd 
Pater Leonardus in 't Zand aangewezen 
en deze nieuwe censor werd door de 
vergadering hartelijk begroet. ,,Met hart 
en ziel", aldus Pater Leonardus, ,,zal ik 
voor jullie werken en ik zal trachten een 
waardig opvolger van Pater Marius te 
zijn!" 
Leeringhe ende Vermaeck heeft inmid
dels het mooie toneelspel "Een held 
keert weer. ..... " van A. M. de Jong in 
studie genomen, om hiermede op 11, 12 
en 13 December a.s. voor het voetlicht 
te treden. 
Als tweede stuk v0or het speelseizoen 
1951/52 is de keuze gevali<>n op het wel 
zeer bekende spel "Van ander Ras" door 
A. d'Usseau en James Gow. Dit spel is
onlangs door het beroepstoneel vrijge
geven en door A. v. d. Linden voor het
Amateurtoneel bewerkt. Met dit spel
hoopt de toneelgroep nog vóór Carna
val in "De Ark" te komen. 
Met grote belangstelling zien wij deze 
beide stukken van Leeringhe ende Ver
maeck tegemoet. 

Correspondentie 
Door de grote toevloed van advertenties 
is een dermate groot plaatsgebrek ont
staan, dat verschillende artikelen eerst 
volgende week zullen kunnen worden 
opgenomen. 

FATIMA-KAPEL. 

(Ingekomen giften). 
Vorig saldo 
Wekelijkse bijdrage 
Offerbus 
Wekelijks kwartje 
Ûit dankbaarheid voor de 

genezing van mi.in kind 
Van een abonné 

f 849,55 
" 11,79 

2,52 
0,25 

1,-
1,-

Totaal f 866,111 

MISSIE-THUISFRONT. 

Op de bruiloft van Harrie Appeldoorn 
en Ria Nooten werd f 4,75 opgehaald 
voor de zwaar beproefde Missie op Java 
van de Ursulinen. 
Op een dankbaar gebed mogen de wel
doeners rekenen. 
Opgehaald bij de begrafenis van J. v. 
Gerwen, Liempde, voor de missie van 
Pater C. van Schijndel W.P.: f 19,31. 

LIEMPDE 
K.A.B.-VERGADERING. 

De K.A.B., afd. Liempde, houdt a.s. 
Zondag onmiddellijk na de Hoogmis een 
algemene ledenvergadering in het Paro
chiehuis. Op deze vergadering zal o.a. 
de viering van het St. Nicolaasfeest wor
den besproken, alsmede gelegenheid 
worden geboden zich op te geven voor 
huisbezoek door St. Nicolaas. 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel 1 - Deurne 1 1 - 3 
R.K.D.V.C. 2- Boxtel 2 t - 2 

De grillige vorm waarin het eerste elftal 
van Boxtel al sinds de aanvang van de 
competitie 1951-1952 verkeert, lag zui
ver weerspiegeld in de wedstrijd, die de 
roodwitters Zondag iJ. op eigen terrein 
speelden tegen Deurne. Zo veelbelovend 
men startte, zo teleurstellend eindigde 
men. In het eerste kwartier draaide de 
Boxtelploeg op volle toeren. En de voor
hoede sneed in deze periode met opval
iend vloeiende combinaties door de 
Deurne se verdediging · heen, zoekend 
naar openingen, die zeer zeker gevon
den zouden zijn, als het geluk aan de 
zijde van de roodbaadjes geweest ·was. 
Goede schoten vlogen echter meerdere 
malen buiten bereik van de doelman 
tegen ·paál of lat en eenmaal moest een 
Deurnen-verdediger het leer zelfs •met 
de handen ·uit de doelmond slaan. 
De toegestane penalty had bii benutting 
een aanloop kunnen zijn ·voor een reeks 
Boxtelse successen. ·v. d. Laak ·faalde 
echter jammerlijk in de poging uit de 
strafschop •een verdiende voorsprong te 
distilleren. 
Boxtels moreel scheen hierdoor ernstig 
aangetast, want het spel daalde ·plotse
ling klassen, terwijl de homogeniteit van 
de ploeg Langzaam maar zeker aan het 
afbrokkelen ging. Tot de rust bleef het 
niettemin nog een dragelijk partij voet
bal, zij het dan qat de meer fortuinlijke 
bezoekers een 1 -0 voorsprong hadden 
genomen. Na de rust volstond Boxtel 
met één wapenfeit van betekenis: de ge
liikmaker, na een doorbraak op rechts 
gescoord door v. d. Laak, 5 minuten na 
de hervatting. 
De , resterende tijd bood weinig fraais 
meer. Een op halve kracht spelende 
voorhoede en !IJ, sch\_l_tterig verdedigende 
achterhoede zorg_den voor een bar ma
tige vertoning in Boxtels op:z:icht. De 
geestdriftig maar sportief spelende gas
ten maakten van enkele kapitale blun
ders bij hun tegenstanders gebruik om 
de balans -in hun voordeel te doen over
slaan. 3-1. De scheidsrechter (v. Oos
ten) was dit keer de beste man van het 
veld, al moet gezegd worden dat het 
hem in deze faire ontmoeting vrij ge
makkelijk gemaakt is. 
De reserves - in zeer gehavende for
matie - deden het beter en wonnen een 
lastige uitwedstrijd met 2-1, daarmee 
aantonend van plan te zijn in dit seizoen 
hog_e ogen te gooien. 
De overige seniorenelftallen hadden een 
vrije Zondag. 
In verband met de interlandwedstrijd 
Nederland-België zijn alle senioren
elftallen a.s. Zondag vrij. 
Het eerste elftal speelt Zaterdagmiddag 
om 3 uur in het St. Paulus-Sportpark 
een oefenwedstrijd tegen Philips 3. 

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

Uitslagen van Zondag j.l.:

Heusden-0.D.C. 1-t
0.0.C. 2-S.E.T. 2 2-0 

Op een zeer slecht bespeelbaar terrein 
bond Zondag j.l. 0.0.C. de strijd aan 
tegen Heusden. De wedstrijd stond in 
het algemeen niet op hoog peil en het 
resultaat 1-1 gaf de verhouding goed 
weer. 
Direct na de aftrap probeerden de 
0.0.C.-ers met snelle aanvallen de ver
dediging van Heusden te overrompelen, 
maar ondervonden weldra, dat op dit 
smalle en effectvolle terrein goed plaat
sen bijna onmogelijk was. Hierdoor kre
gen • de gastheren dan ook gelegenheid 
om steeds met forse trappen onheil te 
voorkomen. De bal werd door hen in
eens gespeeld en zij veroorzaakten bii de 
O.D.C.-verdediging nog al eens venvar
ring. In hoofdzaak speelde de wedstrijd
zich af op het middenveld en bleven
wederzijdse doelen buiten gevaar.
Bij een door de O.D.C.-ers genomen
corner, toonde keeper de Kok zijn kun
nen en even daarna toen de gehele ver
dediging der 0.0.C.-ers was geslagen,
kon Snijders nog net een gevaarlijk
schot uit de hoek prikken. Dit scheen
de Heusden-lui te stimuleren, want in 
het kwartier voor de rust probeerden zij 
met een hevig offensief de O.D.C.-ver
dediging te doen wankelen. De weinige
gevaarlijke situaties werden meestal door
Snijders in laatste instantie ongedaan
gemaakt. Wel moet gezegd worden dat 
vooral de rechtsbuiten van Heusden niet 
veel geluk had met zijn schoten; deze
speler behoorde ongetwijfeld deze mid
dag individueel· tot de besten. Met een 
blanco stand was het rµsten. 

Na de rust verschilde het spelbeeld niet 
veel van de eerste helft, alleen· werden 
de O.D.C.-ers wat agressiever, maar zij 
konden hun spel toch niet voldoende tot 
ontplooiing brengen. Velen hadden zich 
met een 0-0 gelijke stand reeds ver
zoend, toen plotseling op het midden
veld de rechtsbuiten van Heusden de bal 
te pakken kreeg, enkele 0.0.C.-spelers 
omspeelde en met een keurige schuiver 
Snijders kansloos sloeg 1-0. 
Nauwelijks was het gejuich van de 
enthousiaste Heusden-supporters ver
stomd of Scheepers gaf aan Bergwerff 
een goede pass, die op zijn beurt van 
de Bogaard in staat stelde om de gelijk
!l]aker langs doelman de Kok te 
jagen 1-1. 
Direct daarop een zelfde aanval, maar 
nu bonkte het harde schot tegen de dek
lat. 
Heusden stelde nu alles in de weer om 
toch zeker een gelijk spel uit het vuur 
te slepen: de binnenspelers werden 
teruggeroepen en alles speelde zich nu 
voor het Heusden-doel af. Keeper de
Kok kreeg nu dan ook de gelegenheid 
om zijn faam te bevestigen, al moest er 
wel enkek malen de- lat of paal te hulp
komen. Zelfs de rechtsback van 0.0.C. 
nam deel aan dit bombardement en zijn 
hard schot was doelman Kok dan ook 
bijna te machten. De tijd verstreek en 
met kunst en vliegwerk konden de Heus
den-jongens met succes hun heiligdom 
voor doorboring vrijwaren. In de aller
laatste minuut van deze wedstrijd ver
schenen v. d. Bogaard en van Munster 
allebei voor het Heusden doel, maar de 
schuiver was voor deze "goalie" echter 
net niet hard geneog O!'Jl succes te oog
sten. Toen dan ook scheidsrechter An
sems, welke in deze wedstrijd een zeer 
vertrouwde indruk maakte en keurig 
leidde, einde blies, gaf de eindstand 
1-1 over de gehele wedstrijd genomen
de verhouding goed weer.
Het tweede elftal der 0.0.C.-ers slaag
de er in om het toch heus niet zwakke 
SET 2, met een 2-0 nederlaag naar Til
burg te sturen. Vooral de verdediging 
der O.D.C.-ers was deze middag goed 
op dreef, hetgeen wel blijkt uit de eind
stand. 
Voor Zondag a.s. ziin door de K.N.V.B. 
in verband met de interlandwedstrijd 
Nederland-België, geen competitiewed
strijden vastgesteld. 
O.D.C.-Junioren.
Programma voor Zaterdag:

half 3: 0.0.C. 8-0.JC. 7 

3 uur: O.D.C. 9-Tico 6 
3 uur: O.S.C. 5-0.D.C. 10 
half 4: O.D.C. 11-0.J.C. 9 

Zondag : geen wedstrijden. 

HOCKEY-CLUB "M.E.P.", BOXTEL. 
Heren: Mep 1-Pelikaan 1 6-1

E.M.H.C. 3-Mep 2 3-0
Qames: Geel Zwart-Mep 0-4 

Waalwijk 2-Mep 2 8-0 
Het resultaat van de wedstrijden van 
'Z_ondag 18 November was voor de beide 
eerste elftallen wel bijzonder gunstig. 
Het eerste herenelftal won thuis van Pe
likaan uit Roosendaal met niet minder 
·dan 6-1. Zo de uits!ag mocht doen ver
moeden, dat het een gemakkelijke over
winning voor Mep is geworden, dan
moeten we toch zeggen, dat dit werke
lijk niet het geval is geweest. Met de
rust was de stand nog slechts 2-1 in
het voordeel van Mep en het zag er tot
dan toe nog niet naar uit dat Mep zo'n
ruime overwinning zou behalen. De
tegenstand van Pelikaan verslapte echter
in de tweede helft de.rmate dat de stand
op vrij gemakkelijke wijze tot 6-1 kon
worden opgevoerd. Ook de keeper
leverde zijn bijdrage.
De dames behaalden wederom een over
winning en dit nog wel in de uitwed
strijd tegen Geel Zwart uit Veghel. Of
schoon het niet de beste wedstrijd van
ons dames-elftal was, verdiende men toch
wel de overwinn_ing.
De heren van Mep 2 moesten in EMHC 
uit Eindhoven hun meerdere erkennen
en slaagden er zelfs niet in één tegen
punt te scoren.

* De dag van het kind, de week van
het kind, de maand van het kind .... ..  U 
hebt het natuurlijk zo zoetjesaan al wel 
door: Boxtel staat momenteel geheel in 
het teken van het kind. Hoe en waarom, 
dát is vers 2. * Welnu, de postzegel
actie, die in het gehele land gestart is 
ten bate van het misdeelde kind, en de 
Stichting het vierde Prinsenkind, die zich 
verdienstelijk maakt voor de kinderen 
van hen die vielen, alsmede voor de 
kleine oorlogsslachtoffers, hebben in 
Boxtel de koppen bij elkaar gestoken. En 
zie, er rijpte een plan. Een heel mooi 
plan, dat allengs stouter, gedurfder en 
sprookjesachtiger werd. De stad "Pop
pendam" verrees en heeft al honderden 
tijdelijke inwoners gehad. Men verwacht 
echter iedereen, dus .... .. * Daarnaast 
vraagt Boxtels Harmonie, die a.s. Zon
dag St. Nicolaas weer op zijn tocht door 
Boxtel zal vergezellen, om steun voor 
het Boxtels Zwakke Kind. Laat dit wak
kere gezelschap, dat reeds meer dan vijf 
en twintig jaren op de bres staat voor 
de zwakke kinderen uit onze plaats nu 
eens niet alleen staan in hun enthou
siasme voor een goed doel. Er wordt op 
Uw milddadigheid gerekend! * Een vol
gend verzoek - zij het dan een heel 
bescheiden en billijk verzoek - bereik
te ons van de Witte Paters op de Burg
akker. Zij vragen U om het zilverpapier, 
dat met het St. Nicolaasfeest natuurlijk 
weer volop los komt, te bewaren voor de 
missie van de Witte Paters. Op de pro
cure staat men elk uur van de dag klaar 
om het in ontvangst te nemen. Knoop 
het in uw oren, opdat de missieijver van 
deze Paters straks door U verzilverd 
wordt. * Als U nóg liefdadigheidsdrang 
voelt, denk dan even aan gironummer 
520.000 van het Nationaal Katholiek 
Thuisfront. Weest paraat, de soldaat van 
de straat! i( Als dat niet op geven uit
draait, ·heet Boxtel geen Boxtel meer. 
Om er echter 'ns _,,uit" te zijn, even 

De dames van Mep 2 troffen het in 
Waalwijk wel zeer slecht door meteen 
tegen de sterkste tegenstander in haar 
afdeling te moeten uitkomen. Men ver-
loor met 8-o: • 

A.s. Zondafl speelt het eerste dames
elftal om half t 2 de grote wedstrijd van
dit seizoen en wel tegen de nog onge
slagen te2enstander Oirschot. We zullen
·hopen, dat onze dames een overwinning
gaan behalen, maar dat zal zeer zeker
niet gemakkelijk zijn.
Het tweede dames-elftal speelt thuis
tegen Tilburg V om kwart voor 1 en
hopelijk zullen we thans een beter resul
taat kunnen behalen dan vorige Zondag.
We zijn beniewd naar de uitslag.
Om twee uur speelt het eerste heren
elftal tegen Forward uit Tilburg. Deze
ploeg is nog steeds ongeslagen en het
zal voor Mep geen gemakkelijke taak
zijn om als eerste dit elftal een neder
laag toe te. brengen.
Tot slot speelt Mep 2 a.s. Zondag in
Oss tegen Rapidity 2 en mogelijk zal het
tweede elftal, indien het althans com
pleet in het veld verschjjnt, een overwin
ning mee naar huis brengen.

Toets der Critiek 
,,Schorpioenen en Millioenen". 
Maandag en Dinsdag j.l. heeft de to
neelgroep Boxtels Toneel getracht voor 
enkele ontspanningsavonden te zorgen; 
échte ontspanningsavonden, niets meer 
of niets minder. Wie nu denkt dat Box
tels Toneel zodoende geprobeerd heeft 
het toneelminnende publiek via de weg 
van de minste weerstand te bereiken, 
heeft het mis. Het stuk "Schorpioenen 
en Millioenen" van Henk Bakker en Ed. 
Terlingen bezit een spannende intrige en 
een boel verrassende wendingen, maar 
wil men dit alles in zijn juiste waarde 
voor het voetlicht brengen, dan dient 
men gewapend te zijn met virtuoze· kwa
liteiten en een ste.rk concentratievermo
gen. Deze thriller stelde de spelers dus 
wel degelijk voor moeilijkheden en het 
zàl regisseur Willem Hart ongetwijfeld 
heel wat hoofdbrekens gekost hebben 
om de oplosbaarheid ervan te ontdek
ken. Algehele overwinning van deze 

• moeilijkheden behoort tot kapittel 2, dat
vanzelfsprekend 9ngeschreven is geble
ven in deze uitvoeringen. Wèl heeft
Boxtels Toneel meer · verdiensten • dan
tekorten getoond en dus een prestatie
geleverd, die er voor amateur-toneel
spelers zijn mag. Regisseur Willem Hart
toonde speHeider in de volle en beste
zin van het woord te zijn, want be
halve het opmerkelijke decor-ontwerp
was ook de grime van zijn hand. Van de
hoofdfiguren vermelden we: Dokter ·Lo
Ping, die van zijn vertolker een ppval
lend goede typering kreeg, alsmede Ro
bert Bames, die weliswaar nog niet ver
trouwd genoeg was m�t zijn tekst, doch
die wel van een sublieme spelopvatting
blijk gaf. Bii de kleinere rollen viel de
uitmuntende creatie van de kluizenaar
op; een kostelijke uitbeelding. De rol
van Grace Parker moest, wegens bijzon
dere omstandigheden, eind vorige week
nog door een andere actrice ingestu
deerd worden, wat gelukkig voor
Boxtels Toneel - met goed gevolg heeft
kunnen· gebeuren. De overige spelers
hadden natuurlijk ook hun aandeel in
het succe�� zulks in grotere of kleinere
mate al naar gelang hun talenten of de
aard van de rollen. Alles bijeen waren
het voorstellingen, die meer belangstel
ling verdiend hadden, dan in De Ark
Maandag en Dinsdag j.l. getoond werd,
want dat was zeer matig .

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoe4gevaU�n. 

ZONDAG 25 NO.V.EM,BER 

Dokter Margry 
Clarlssenstraat 20 Telefoon 212 

naar Liempde. Daar wilden de koristen 
er gisteren eens "uit" zijn. En geen 
wonder, want zij hadden drie zilveren 
jubilarissen in hun midden. De heren 
H. J. v. ei. Hoornen, H. P. M. v. d. Broek 
en L. E. M. v. d. Broek waren gisteren, 
op de dag af, 25 jaar lid van het kerk
koor St. Jan's Onthoofding. Dat is be
zongen, dat snap ie! * Ofschoon Her
levend Boxtel beweert haar programma 
dit jaar extra kort gehouden te hebben 
om de plaatselijke culturele verenigin
gen niet in het gedrang te brengen, zijn 
deze laatsten het bij lange na nog niet 
eens met de wijze waarop Herlevend 
Boxtel het culturele leven in onze plaats 
tracht te bevorderen. Het is negatief 
zegt men. Men doet met ons - zo ver
volgt dezelfde "men" - als met de ge
brekkige, die men beter wil leren lopen 
door hem naast een aantal fenomenale 
hardlopers te plaatsen en te zeggen: 
"Zie eens wat een sprinters, zo moet jij 
het ook doen!" Dit uit de botsing der 
Boxtelse meningen * Omdat het een 
botsing met vele gevoelige kanten is, 
blijven wij maar liever het neutrale Ter
loops, dat het terloops signaleerde, met 
de bedoeling echter er een oplossing 
voor te vragen, opdat de schadelijke 
nasleep niet te groot zal worden. Hoop
vol wachten we af. 

Nieuwe Koffiebonnen 

Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden 
en Peulvruchten te 's Gravenhage heeft 
bon 509 Algemeen (A- en B-kaarten) en 
bon 517 Algemeen CD-kaarten) aange
wezen voor het kopen van 125 gram kof
fie. Deze bonnen kunnen met ingang 
van Vrijdag 23 November 1951 worden 
gebruikt en blijven geldig voor het ko
pen van koffie bii de detaillist tot en, 
met 8 December 1951. 
Met het oog op de feestdagen zal de 
eerstvolgende bonaanwiizing plaats heb
ben op 20 December 1951. Daarna volgt, 
zoals gebruikelijk, de bonaanwiizing 
weer om de zes weken. 
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Ingezonden stukken 
13uiten verantwoordeJijkheid der redactie. 

•Mijnheer de Redacteur, sta mij toe ge'brui)< te maken van Uw weekblad om_een be)angrijke zaak onder de aandachtvan de ·lezers te brengen. 

wachten op een eigen woning. Deze moeilijkheden w_orden echter nog groter Remaakt door het onbegrip, het on.fatsoen, het gebrek aan tact wat zij vaak ontmoeten. Wat baat het hen dat de Overheid, Kerk en Organisaties zoveelmogelijk de stoffelijke noden trachten te lenigen, wanneer de medemensen opgeestelijk gebied tekort schieten. 

C. ESHUIS l�s�--::;i
B EED I G D MAKELAAR St. Nicolaas,Cadeaux.1

EN TAXATEUR Fijne Heren- en ( Gratis vruchtenrollen 
bij de Koffie 

,Zoals algemeen bekend mag worden· geacht, vertoeven in . on,:e gemeente een ;iantal ,gezinnen vanuit Indonesië gerepatrieerde Nederlanders. Het is een 

LEENHOFLAAN 6 BOXTEL D h ALLE VERZEKERINGEN amessc oenen Besteed uw Koffiebonnen ,n de 

. klein deel van de grote groep Nederlanders, , die door de gebeurtenissen in ·Inilqnesië veel ellende heeft .mede gemaa½t. 1Het .-zijn mensen· die "den Va

.derland getrouwe" waren in het uur van;li.e. beproeving, die geleden hebben in de1JapQertk;i.mpen, _die twee. tot driemaal toehun fbe:zittiµgen hebben verloren en nav�I imzekethe.den en omzwervi�en�r�e.derl_a1fd=ziin, gekomen,in de. hoop hier ejµdeliik • weer een vei)ige .woonste- .de te-.vinden. Het merend.eel ,v<1,n !ien "h.edt jarepl<!,ng in Indone�ë �:woopd, ,v.elen w:are-n nqgnooit eerder ,jn 'IN'�riand geweest. Hetis dan ook 6egrijpeiiik dat zij anderelevensgewoonten en opvattingep heb�ndan .wij -en -dat -zij "veel -moeite hebben qm -'Zi"h aa-n -t-e -pa-ssen -aan de -Nederlandse ikvenssker. •'Deze -moeilijkheden 
wof'd.en �-ve�FOot door 1 het eindeloze 

J'erwille van onze Christelijke plicht van Naastenliefde doe ik een beroep op U,burgers van Boxtel, om onze gerepatrieerden tegemoet te treden op eenwijze zoals gij het voor U zelf wenst. Hoe betreurenswaardig is het, dat erlieden zijn, die menen dat zij zich devrijheid kunnen veroorloven, deze mensen te . plagen. Het zijn niet. alleen kinderen die zich daaraan s<.hµldig maken.Het .komt voor dat ouden,n • het _vo_qr. beeld geven. Al is het dap :we)licnt nietzo kwaad bedoeld, lieve mensen ont-• houdt U er van, toont U waardig. ,on,ze
. ger,epatrieerden in Uw midden te hepben. ,Hell;)t er aan mede �t _zij zich,spoe;d_q;: ;;thuis" kunnen vo�len. Zij -h"?I:>·eb.en .er recht op en meer nog,,h.et is. opze_pl_icht. • • 
,Mi,iµpeer ede redacteur, dank voor .,<j.e .opname. Namens het Plaatselijk Comité voor gerepatrieerden, 

,F. J. M. v. :PUIJENBROEK 
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Te koop: een toom zware Te koop: een toom zware big•biggen !;-,1.L. bij :H. Megens, gen bij F. van Laarhoven, 
1 ��s�e,ha-1,� 1 � 1. .L __ u

_
is

_
el_9_. _______ _ 

Voor Uw Boekhouding en 
Belastingzaken Accountant 

KNECHTEN 
V�,GHELLid v. d, Ned:-Ç9_II. v .. Belast. Consulenten

$preek,uqr-Yrijda.2_5111-1 uur
Café rH- VA.'N ROOIJ, '.�roni,es4,'élat, Boxtel 

Rookart·ikelen 
.Prac�tig� Pijpen 

,,alG BEN'� 

JOS V-AN RUN
November· 1951. 

Aanstekers "Imco", etc 
Hulp in ,de huish,o,uding _ge- -Net R.K. dienst1,11eis.je gevraagd 

Shagdozen , vr.aag.d, voor dag of µag • en voor dag en nacht in klein ge-131 Rae Street Melbourne, Australië. ,nacijt. ·Brieven è.l,ldçr ,no. 47, zin. Gehele was buitenshuis. Tabakszakken 
Molenstraat 19_ Huiselijk verkeer. Te beyra-

S k k gen Molenstraat 19. îgaretten O ersTe koop: enkele kopen zwarè In Sigaren 
H�r -�·�rs?.· • çy�em<1,ns, • Brt;de -Notari,s p, -MER lE-N s Te koop gevraagd: een pop- alle bekende merken penwagentje. Baroniestraat 27. - • • TE BOXTEL, Assortimentskisten Te ko9p: een toom beste big- l N L Wed J Da k za voor de Erven van de Heer 8

. t k b" A d van ft2,50 tot 140, -gen . .  • • . . n ers, H p tm in fé VI k , 1ggen e oop 11 . v. . Sch" d 1 .1:·k 9 • u · ans, ca v. 0 - Ak M 1 6 D S" tt IJll e se.....,, • h()ven te Liempde, Kerkeind, er, unse • ·. ozen igare �n - T .. • D' sd 50 stuks V, erpakking Te koop: een to.om beste big- voor • .oewIJZ� • op . m a,g 
gen bij J. v. d.,Staak, Mijl- 27 Nov. 1951 na111. 5 uur: 
straat 16. PUBLIEK VERKOPEN: 

Het huis met schuur, erf en 
Te ,.k0.0P : -een -paar ...Scl�aatsen ,!ajn, _Je l,ie�pde, Kerkeind 
mei: schoenen. Bevragen Mo- 1A ê88, kadi!ster sectie E nr.
leni;traat t9. ,'.:1135,.,2rioot 13,64 aren. • Ingezet op f 4350, - . • � Boven dé koopsom te betalenNet m!lisje, .1.9 ,j�ar, .. biedt zich. voor bomen f 400, _ . aan voor dagdienst. Adres be-vr<\g'en Molenstraat 19. , Aanv�arding bij betalin2 der koo,psom. Betaling uiterlijk 27

Te. koop: z.g.a.n. damesrijwiel.Wed. J. Bergman, Gemonde53. 
., Te koop: z.g.a.n'. wit emailleKeukenfornuis. Te bevragenMolenst�-t 19. 

Te koop: gaskacheltje en twee glazen etalagekastjes. Station-straat 5.

Gev,raagd: .een flinke werkster voor de Vrijdag. Kasteellaan 24, Boxtel. 
Te koop: zware biggen bij 
P . .Langerwerf, Tongeren 11, Boxtel. 

Februari 1952. Lasten voor koper vanaf 1 Januari 1952. 

lotari·S P. MERTtN,S 
TE BOXTEL, 

zal aldaar voor Mej. Wed .. P.
Swinkels en kinderen, in het
café van de heer M. v. Erp,Stationstraat 19, voor Toewijzing op Woensdag 28 November 1951, nam. 5 uur: 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Koop 1. De ruime midden
standswoning met bergplaats,
kippenhok t:n 2rote tuin te
-Boxtel, Tongeren 3, kadaster 
sectie I nr. 1116, 2root 22.64
aren. 
Verhuurd voor f .6, - per 

Te ,kQP,P: een roodbqpt Vi!ars- week aan Mej. ·Wed. P. Swin
kalf bij L. Bergman, Lennis- kels. Ingezet op f 7100, - . 

heuvel 4. Koop 2. Het huis met erf en 
____________ tuin te Boxtel, Baroniestraat 

13, kadaster sectie F nr. 3784,B.z.a. net meisje, om opgeleid te worden tot kapster. A. Hendrciks, ::Bosdijk • C 26, Best.
Te koop : 5 zware borgen bijH. v. G,rinsven, Koevoortseweg1, Boxtel. 
Te koop: een goed soliedwandelwagentje. BevragenFellenoord 11. 

groot 1.34 are. 
Verhuurd aan de heer G. 
Merkx voor f 2,50 per week.lngezet op f 2300, - . 
Huren voor kopers vanaf de
Ie dag der week, volgend op 
betaling der kooppennin2en. 
Betaling der koopsommen 
uiterlijk 28 Februari 1952. 
Lasten voor kopers vanaf 1Januari 1952. 

Woning r.uiL Wil Rata-medewerker ,in Boxtel ruilen voorwoning in Best. Boven of beneden naar keuze. AanmeldenHr. Looymans, Bata - Best. 

Bert v.d. Braak 
Baroniestraat 73, Boxtel 

T eleloon 450 

Verpachting Landerijen 
, HET GEMEENTEBESTUUR VAN BOXTEL maakt bekend,dat tot uiterlijk 3 Decemb-er 1951 schriftelijke aanmeldingenworden ingewacht van gegadigden voor de pacht van eentweetal percelen (afzonderlijk te verpachten), deel uitmakende van de ontginning Velddrielskamp, t.w. perceel III,groot 1.96.00 ha, vroeger in pacht bij wijlen M. van Hal, enperceel IV, groot 1.88.00 ha, vroeger in pacht bij H. Welten.Zij, die reeds eerder een verzoek indienden b-ehoeven ditniet te herhalen. 

Omdat het Sinterklaas is 

3 of 5 boeken ! 
Spannende lectuur. 

I. Van 1teuu" en 1Jwer.q.eK.
2. SaAaw, land Pan an.q,st en do.ut.
3. V�.
3 boeken voor f 14,-, franco p, post. 

Deze drie en 

4. 1Je mactJaule kand.
plus 

5. 1Je witte .J<.auwaaK.
Dus 5 boeken voor f 24,-, franco per post. 

Zendt postwissel of girobiljet nr. 98718 

Procure Witte Paters, Burgakker 17, Boxtel 

Gedenk a.s. Zondag 

:Ret !Boxtdse Zwa.fdre :J<,üu/,,. 

merk "Avang" 
Eenmaal gedragen 
Altijd vrag�n 

"lirma" Herep, en 
·».a m es-p,a;n-t,o ff elsin alle prij�en !Wed. v.Griensvan CJ,11;�ssenst11�at ·9 ...,....,,� 
Bezoekt DE �BAZAR 

VRUDAG en ZATERDAG 

23 en 2.4.NOVEMBER -a.s. 
,vannf 's ,middags 4 u,ur. 

Ve�eQiging_�gebpuw 
v�n · L�.euy,,en$tr;a�t-40 
V11el Attracties met Gezellige 
Avonden. .Grote Verlotingjln, 
Ruime keuze in St. Nicolaas
gesc�enken. 

VRIJ ENTREE. 

AVEHA-·winkels DIT geeft U DIRECTEen G R O T E voordelen. Ie. Gratis een heerlijke grote vruch
tenrol bij aankoop van ieder pakje 
.AVEHA"!Koffie.

• • 

Inhoud 250 gram vanaf 148 et 
p. p. (Qeldig. tot 9 Qec.) 2e. DE b e ste K.o-1-l i e  .kost in de 

·AVEHA -winkels niet 192 et., doch maar 172 et. p�r ,p<lkie v�n 250 gram. 3e. DE AVEHA-Kollie, welke U in de AVEHA-wlnkelskoopt, komt vers gebrand uit onze eigen bran• derij en µi4nt uit ip. GEUR ,en 
SM·AAK. 

• • 

AVEHA-kolli.e in kwaliteit 
ONOV ERT.R.EFBAAR. 

Het PTachtige albu.m 

lm
en deel 3 van 

het leuke :kinderboek 

onturen 

van 

zijn uit. Vraagt Uw winkelieT. 
Waardepunten voor kleu-renfoto's 

en platen bij 

� 
Koffie • Thee 

\ 

•-------------------....;.--•------------------------*-----------------------· 

Zie voor mooie 

ST. NICOLAASGESCHENKEN 
de etalages van 

C .BO E K H AN DEL T I E L E N - STATl·ONSTRAAT 
EN KOM EENS GEHEEL VRIJBLIJVEND IN ONZE WINKEL KIJKEN 1 

-�----------------------•:----------------------�-----------------------,i.

vanaf f 4 45 .-
w leven bezit voor u 

i 

r 

! • 

A 
\59. 

er grote 
sorten 

Prijzen. 

e an · 

kle"ne s ofz i -

., 

1 ,, 

', 
'. 
\' , . 
t 
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Iedereen zegt 

voor Speelgoed naar Steinmann 
Ziet onze St. Nicolaas-courant 

die deze week per Post huis 

aan huis wordt bezorgd. 

Rechterstraat 6 • Boxtel 
Elke dag 

GRATIS FILMVOORSTELLING in de étalage. 

Electrische Toverlantaarn f 9,75. • Electrisch Filmapparaat f 15,75. Losse filmen, steeds de nieuwste t 1,

EEN PRACHTIG ST. NICOLAAS-CADEAU 

. Algemene Vergadering 
van de 

R.K. Boerenbond en de R.K.J.B., Boxtel 
op Donderdag 29 November 'savonds 7.30 u. 

in het Verenigingsgebouw op de Burgakker. 
Ir. Crijns sp reekt over: 

,,Actuele pr oblemen op onze boerenbedrijven" 
Het Bestuur verw acht alle Boerenbonders en 
Jonge Boeren. 

VLEESI VLEES! VLEES! Per ½ kg: 

�--"'----"-"'� BESTE SINTI Weet U waarmee de Kinderen héél blij te maken zijn, 
METEEN 

SCHOOLTAS EN 
SCHOOL�ETUI!! U moet bij ons eens komen kijken. Wij hebben I e r e n Schooltassen vanaf f 6,80 en prachti.Re School-étui's van f 1,65, dubbele f 2,80. Wij pakken ze ook nog leuk voor U in 1 

HEIJM ANS 

Iedereen weet het v. Langen heeft het Blijvende St. Nicolaas
cadeaux voor elke beurs 

Dames- en Herenpolshorloges vanaf f 25.
Pendules met bim-bam-slag vanaf f 60.-met 14-daags uurwerk Verder de merkhorloges PONTIAC" PRISMA, UNION, ANCRES, enz. in ruime sortering voorradiR. ALLE UURWERKEN met 1 jaar schriftelijke garantie. JUNGHANS PENDULES, REGULATEURS, LUXE W�KKERTJES en WEKKERS in RUIME KEUZE. 

· POULET . . . f 1,10 VERSE WORST GEHAKT f 1,50 Lederwaren. f Schoenen, Kousen en 
f 1,4o BREUKELSESTRAAT 63. ONZE SORTERING IN GOUDEN, ZILVEREN, DOUBLE EN PLEETSIERADEN IS ZEER GROOT. R. VLEES . . f 1,60 

ALS EXTRA RECLAME 
VOOR DE BOTERHAM: PRESKOP . . f 0,25 per 100 gram . TONGENWORST f 0,25 per 100 gram • LEVERWORST . f 0,70 per 500 gram 
OOK UW SLAGER : 

Fa. Jan van Lievenoogen 
FELLENOORD 2 BOXTEL 

...................................................... •.-----------------�· • •• •

I Lederwarenhuis "SUCCES", i 
: Rechterstraat 7, : • •• •

i heeft grote sortering i • •
: in Luxe Lederwaren • •• •
: • Prachtige Geschenken :
: voor St. Nicolaas : • •• •
. ...._----------------•························�·�·········-·················

3 
•• ST. NICOLAAS

�� 

In d
:,. 

Sparfofder vindt Utneer dan 50t

FONDANT 
per 100 gram ---- 23 et 
en 10010 

voordeel in Sparzegels !

-��------

St. Ni colaas, U vindt 
bij ons altijd e en 
welkom geschenk! 

Ruime 
sortering 

Pijpen , 
Shag pijpjes 

Sigaren- en Slgarettenpllples 
Sigaren• en 1
Sigaretten• 

kokers 
Grote dozen � 
S i g a r e tten 

Sigaren In luxe-we�pakklng 
Alles In feestverpakking 

H.VOETS
Rechterstraat 19 

Doe mee aan de 
Lindbergh Prijsvraag en 
haal bij ons het deelname 

formulier. 

IN'TANKER 

nog goedkoper 

VLEESWAREN 

C. de Jong"v. Kempenv. Bornstraat 12

F. P. VAN LANGEN STATIONSTR. 62 , TEL. 584, • ZIET ETALAGE 

Dit, zijn nuttige geschenken , .... 
HOEDEN 

OVERHEMDEN 
DASSEN 

SJAALS 
SLIPOVERS en:z:. 

Wij hebben een prachtsortering 

NAPPA HANDSCHOENEN 

Als speciale se�vice: 
Een gratis cadeau,verp akking 
voor Uw zelfbinder. 

PH. v. Eijck-delouw 
KRUISSTRAAT 1 BOXTEL l 

·------\J'-.-r"-_________________ J--..,. __________ ,_,..,_. 

<><><><><>♦♦♦♦♦♦♦<><><><><><><><><><><><><><><><>♦♦♦<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>♦ <)r---------------------------.0 
<> <> 
<> 

1 
<> 

: St. Nico aas zegt het zelf: : 
<> <> 
<> <> 

i · �i Mijn mooiste geschenken : 
: 1:. . koop ik bij voorkeur uit : 
<> <> 

: deze prachtige collectie ! ! : 
<> <> 
<> <> 
<> r------------------------. • 
<> <> 
<> Onze etalages geven U een idee van de uitgebreide <> 
<> <> 

• 

ALBERT.BEUN, BOXTEL 
vraagt: 

Leerling Kruideniersbediende Leeftijd ongeveer 18 jaar. Goede vooruit. zichten. Prettige werkkring. Persoonlijke aanmelding aan ons filiaaf 

LANG hebben wij gewerkt om eliD laz&•
tastischa cadeau-collectie .samao : te stellen. welke onze klanteo 

thans een voordelige gelegenheid biedt •.. mderdçzacf wagrdevolle gucbeJlken te bs>e" i
HEREN 

HANDSCHOENEN 4,75 - 6,90 - 13,90 
SHAWLS 2,98 - 4,95

. TAFELLAKENS in de allerbeste 6,90 - 9,90 kwaliteiten 
·ONTBIJTSTELLEN11,90 - 15,90 - 21,S0 

Zeer originele 
HANDSCIIOENEN 

3,25 - 4,75 - 9,90 - 13,90 
WANTEN 4,90

/�HOOFDDOEKEN ¾in fleurige dessins'•• � • 
3,75 - 4,95 ->:f.90 

'SHAWLS 2,98 - 4,95 - 6,75

"' keuze en de verrassend v o o r d e l i g e  p r  ijz e n. <> 
♦ ' 
♦ 1-----------------

CHOCOLADE-LETTERS 
met Spar-waarb orgmer k 

per stuk ............................................... 50 et
letter M en W .................................. 58 et 
en lO°io voordeel in Sparzegels ! 

Heerlijke 

AMANDE�SPECULAAS 
per 100 gram ........ ................... .... 36 et 

• en 1001
0 

v oordeel in Sparzegels !

Zie onze uitgebreide 
SINT-NICO LA AS-FOLDER 
met een keur van de beste arti
kelen en ... meer dan 50 speciale 
verrassingen 1 

♦ • 
pa A. v. VLERKEN, BOXTEL :
JUWELIER- HORLOGER KRUISSTRAAT 10 : 

<> O'-------------------------...a<> 
<><>♦♦♦<>♦<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

Vol verwachting klopt hun hart. 
Wat zal de goede Sint toch brengen? 
Op het verlanglijst;e staat o.a. 

Voor Opa een wollen Shawl van f 1,95 tot f 6,95 
Voor Oma een Favorita Schort van f 2,75 tot f 6,50 

Voor Vader een prachtige Trui van f 11,05 tot f 26,50 
Voor Moeder een wollen Vest van f 13,95 tot f 32,50 

. Voor de grote jongens gevoerde Nappa-Handschoenen 
van f 9,95 tot f 18,95 

Voor de grote meisjes wollen Handschoenen 
van f 2,95 tot f 5,85 

Voor Broertje warme Wanten van f 2,85 .tot f 4,05 
Voor Zusje le�e Zakdoekjes per pakje van 3 stuks f 1,05 
Voor Baby een zuiver wollen Cape van f 10,50 tot f 19,95 
Bovendien voor allemaal een paar mooie Kousen of Sokken van de 

Fa. J. M. v. GEEL-DE KONING, stationstraat 22
Voor de St. Nicolaas ontvangen wij nog een grote zending Nylon� 
en Kristalkousen met en zonder zwarte naad van f 2,50 tot f 10,50 

• prachtige dessins 8,90 - 10,90 - 12,90 
PLAIDS 22.so

Uiterst gezellige 
DAMESF AUTEUILS 27,90 - 36,50 

KAPSTOK 

ROOKF AUTEUILS • iterst gezellig21,95 - 26,90 - 37,50 
.· LECTUURBAKKEN 11,90

Meer keus 

Betere kwaliteit 
en .... 

GRATIS BONNENl 
't Is weer 

IN DEN OOIEVAAR 

• • • 

/ 

1 1 

· , OUD-HOLLANDSE. 

DOEKEN. 

21,75 - 24,75 - 3-f,OO 
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Wachten duurt lana .... Irriterend trai!R 
tikte de stationsklok de minuten weg, 
die ons nog scheidden van het moment, 
dat de Sint Boxtel weer zou aan doen 
voor zijn traditionele wandeling langs de 
etalages van onze adverteerders. Geen 
sinecure voor zo'n oude man, maar ..... 
ah, daar was de trein. Wie schetst onze 
verbazing toen de Sint nog onder het 
rijden van de trein de portierdeuren 
openzwaaide en met verbazingwekkende 
handigheid de ondeugende sprong deed. 
Hoe de Sint het toch klaar speelde zijn 
jeugd a.h.w. ,,eeuwig" te hou�en� .,Heel 
eenvoudig" zei St. Nicolaas, .,want de 
blijheid van de jeugd, waarvoor ik werk, 
houdt me fit en jon1,1. De goede, blijde 
sfeer van mijn naamfeest inspireert m'n 
geest en staalt m'n energie!" De waar
heid van deze woorden werd ons al heel 
gauw bewezen. Met piet te evenaren 
levendigheid in doen en laten hield· de 
Hoge Gast zijn wandeling. In één oog
opslag, maar niettemin met scherpe ken
nersblik, taxeerde de Sint de waarde 
van de inhoud der étalages, Q.ndertussen 
alsmaar tips gevend aan zijn secondant, 
Trappedoeli, die ijve� noteerde. Zo zag de Heilige Man direct, dat bij de Fa. VAN LANGEN elk voorwerp in de etalage een waardevol surprise was. En op het gebied e. van horlogerie heeftmen daar cadeau'svan blijvende aardte over, terwijl ook de sortering in gouden, zilveren, dou-blé en pleet sieraden er zeer groot is. Verscheidenheid van een andere soort vond de Sint bij ALBERT HEIJN, waar de heerlijkheidjes voor strooiavond weer geweldig zijn. Daar komt de Sint zelfs op z'n zuinigste dag niet met lege handen vandaan. In DE BIJENKORF., bij de Fa. Van Kol, vonden onze Spaanse gasten het fenomenaal. Daar komt men dan ook ogen tekort om de enorme keus te overzien:' Voor groot en klein, voor ieder wat! Geen wonder dan ook, dat St. Nicolaas voor bundels verlanglijsten bestelde. Voor de dames vonden we weer ideale geschenken bij het oude, vertrouwde adres THIJS-v. d. BRANDT: sjaals, handschoenen, hoedjes of ...... een goed stofje voor rok, blouse of japon. En dat alles van onovertroffen kwaliteit. ,/t Is weer in den Ooievaar", zei de Goed Heilig Man, toen we overstaken naar de fa. A. P. v .. d. BOOMEN-RE
SINK. Iedereen en alles stond daar klaar om de Sint à la minute op z'n wenken te kunnen bedienen. We verloren ons haast in de veelheid van Sint's verlangens, maar een geschenk van De Ooievaar heet van 'n goede kom-af te zijn en garandeert een gebruik voor jaren. En dát is 'n troef, die men maar wat graag uitspeelt in deze kommervolle tijd, ook al staat die dan in het teken van St. Nicolaas. Maar kom, de verlanglijstjes bevatten zo'n grote verscheidenheid, dat daarbij ook BOEKHANDEL TIELEN moest worden ingeschakeld. De boekenmarkt is bij deze zaak kolossaal: Kinderboeken, romans, populair-wetenschappelijke werken, studieboeken, geestelijke literatuur, het is er allemáál. En de afdeling kantoorboekhandel herbergt ook nog menig, zeer gewild cadeau, voor jong en oud. In textielartikelen is de Fa. VAN GEELDE KONING weer een hele "bolleboos" vond onze Gemijterde Gast. Rijke keuze èn goede kwaliteit èn billijke prijzen, meer kan zelfs St. Nicolaas niet verlangen.· Lang kan men echter niet op dezelfde plaats vertoeven, vond Trappedoeli en daarom was deze maar vast vooruit gegaan om eigener beweging een geweldig aantal bestellingen te doen bij SCHOEN- EN SPORTHANDEL 
GEMEN. Geen wonder, want sportartikelen VOT!Jlen populaire surprises, terwijl ook schoenen, harzen of pantoffels aan de verwachtingen van menigeen zullen weten te voldoen. Aan de overzijdè van de straat maakten we kennis met de verrukkelijke snoeperijtjes van ANDRE VAN HILST, om van te watertanden! Een keurcollectie verrassingen voor het feest der gulheid vonden we natuurlijk ook bij de firma VAN HOUT-VER
VERGAARD, die in sommige artikelen bepaald toonaangevend genoemd mag worden . .,Van Hout-Ververgaard voor kwaliteit verma<!_rd" las de Sint en hij knikte enthousiast ten teken, dat hij dit 

l'j'• 'J,

J f. 
} 
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een koe van een waarheid vond. Voor de mensen, die een noodzakelijk hoge uitgave willen laten samenvallen met de viering van het St. Nicolaasfeest, is 
NAAIMACHINEHANDEL VAN KESSEL het aangewezen adres. Bij wie de Heilige zo'n prachtige naaimachine in salonkast naast de klomp durft te plaatsen, zal 5 December een onvergetelijke datum blijven. Voor een originele verrassing zorgen zii, die bij FOTOGRAAF 
JANSSEN een foto naar het werk van Kunstschilder Janssen nemen. Dat is zo zeker als Trappedoeli een deksels gehaaide nikker is. In het huis van de 1001 geschenken (iedereen weet natuurlijk, dat daarmee STEINMANN bedoeld is) zat de zwarte rakker al in de enorme voor-• raad speelgoederen tegraaien. ,.Ik wil er de baard van St. Nicolaasom verwedden, dat ikhier een slag van je-welste sla", grijnsde hij.De Sint koos intussen uit de luxe artikelen, het serviesgoed, de keukenuitzetten en de kleinmeubelen. En ook hij slaagde naar wens! Een bezoek aan 
SIGARENMAGAZIJN PRICK was ook niet zonder succes. Een dergelijke zaak overslaan is voor een attente Sinterklaas trouwens onmogelijk; wie zal dat beter begrijpen dan de vrouw van de rokende man. Welnu dames, verras Uw man eens met zo'n luxe doos sigaren. En als U hem helemaal om de vinger wilt winden, loop dan ook eens bij HARRIE 
VOETS binnen. Aanstekers, kokers, pijpjes .... deze surprises doen wonderen. Over wonderen gesproken: likkebaardend (om het eens ondeugend te zeggen) stond de Goede Man een ogenblik later naar het wonder van DE GRUY
TERS lekkernijen te kijken. Het snoepje van de week vindt op 5 December zijn bekroning in de klomp met lekkers van De Gruyter. St. Nicolaas-surprises van de eerste rang werden gevonden bij de Fa. WITTEVEEN (Manufacturen en Confectie). Uniek zijn daar nog steeds de artikelen op het gebied van de damesmode. Maar ook de manufacturencadeautjes zijn van een kwaliteit om harten op hol te brengen. "Er is hier veel veranderd", zei de Sint doelend op de Rechterstraat, .,maar bij WONINGINRICHTING WITTEVEEN is alles nog het oude". En dat wil zeggen cadeautjes te kust en te keur : wandkleden, tapijtjes, tafelkleden, sierkussens, spreien enz. Haardfauteuiltjes, theekastjes, lectuurbakken, kapstokken enz enz. Het is er allemaal in overvloed, het ene nog mooier dan het ander. Men zou er eens binnen moeten gaan om na te gaan welke grote mogelijkheden men wel heeft op 't heerlijk avondje. ,,Koopt hier Uw radio" nodigden lichtende letters uit in de etalage van v. d. BREKEL. Daar voelde de Sint veel voor. En nog meer voelde hij zich aangetrokken tot de overige electriciteitsartikelen, stuk voor stuk prachtcadeau's. Trappedoeli noteerde ijverig. 
PAUL VAN COOL deed de Sint werkelijk even perplex staan. De metamorphose die deze zaak ondergaan had, had zijn oprechte bewondering. En een daadwerkelijke bewondering, want de keuze die de Sint daar maakte mag weer velen doen hopen op een presentje van De Favoriet. Bij het zien van al het heerlijks, dat JAC. MELIS-v. ROOY op de Fellenoord biedt, rees bij ons het stellige vermoeden dat . alle fijnproevers zich door deze firma zullen laten verwennen. Hier doet men zijn naam nog altijd even veel eer aan", zei de Sint bewonderend, toen hij bij KLEIN MAAR DAPPER arriveerde. Wie zijn St. 

S 
Nicolaasgeld nuttig wil besteden moet beslist eens gaan kijken wat men daar te bieden heeft op het gebied van kleding, onderkleding en manufacturen. Van daar gingen we toen terug naar 

DROGISTER1J OLIEMEULEN, waar Sint de vrouw eens extra bedacht. Speciaal dan de vrouw, die houdt van een gepaste make-up en een heerlijk geurtje. Zo'n Sint toch; van alle markten thuis. Ja, ook een aperitiefje van SLIJTER1J 
RAA YMAKERS slaat hij niet af. Deze dranken zullen de sfeer van mijn avond zeer zeker sterk verhogen", was zijn loffelijk bescheid. .,Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht ...... " Graag voldeed onze onvermoeibare Gast aan dit verzoek van de Fa. BOVENDEERT, want in deze zaak waren de zorgzame 

moeders te helpen. Schoenen, sandalen, • laarsjes - in alle modellen en maten.Zulk een cadeau onder de schoorsteenzal vele moeders doen verzuchten: hè.hè, alweer een zorg minder! En di;sportartikelen? Ja, ook een onderwerpuit vele Sinterklaasdromen. Maar toennaar DE VIJZEL op de Markt, waar wekennis maakten met die charmante cadeautjes, waar véle van onze tegenwoordige Eva's op vlassen: Eau de cologne,parfum, poeders, alles bij de vleet. Intussen had ons gezelschap weer trek gekregen in het onmisbare onderdeel vanelk St. Nicolaasfeest: de lekkernijen.Daarom zijn we toen terug gegaan naar
BAKKERIJ 'T HOEKSKE, waar Trappedoeli zijn kennis van heerlijkheden demonstreerde. Weloverwogen deed Hij zijn keus: Banketletters, marsepein, chocoladefiguren, fondant ..... het avondje zal weer heerlijk zijn! ,,Maak hem gelukkig" zegt de Fa. VAN EYCK-DE LOUW, wijzende op haar prachtige St. Nicolaas-presentjes als dassen, overhemden en hoeden. Hoeden? J Ja om mannen mee onder een hoedje te vangen! De Sint was er zo verrukt over, dat Hij voor zich zelf 't een en ander kocht. ,,Ik reis wel eens incognito", zei hij verduidelijkend. Het geschitter in de etalages van VAN VLERKEN was Trappedoeli kennelijk te machtig geworden, want we vonden hem daar in extase staan kijken voor de _prachtige sieraden: broches, ringen, armbanden...... St. Nicolaas had meer 09g voor de horlogerie. Tja over zo'n schitterend horloge of zo'n mooie pendule valt dan ook te denken. Laten we in ieder geval maar eens nagaan of het niet dienstig is op de verlanglijstjes nog een artikel van v. Vlerken te plaatsen. De Sint zal dat heus niet onbescheiden vinden . ...,Caramba !" riep de trouwe makker van Sinterklaas uit, toen hij bij de EDAH kwam. Hij kreeg geen berisping, want de voorraad heerlijkheden bij de Edah maakt zo'n Spaanse krachtterm begrijpelijk. Menige laars of klomp zal Edah-lekkernijen bevatten, dat konden we wel afleiden uit des Sints belangstelling. Men hoeft voor 5 December niet persé begroot te h·ebben op een televisie-toestel om bij VAN BOXTEL binnen te gaan. Neen, een radio, stofzuiger, haard, wasmachine is er ook te vinden. En ook 'n electrisch klokje, een electrisch uurwerkje en een dito kookplaatje. De mars van de Sint moet wel enorme afmetingen hebben, wil hij zo-

veel mensen verblijden als hij ons vertelde. En nog was de lijst niet volledig. Ook niet nadat er bij een bezoek aan Schoenhandel Wed. v. GRINSVEN, die prachtige Avang-merkschoenen en die heerlijke pantoffels in onze wensdromen geplaatst hadden. Van de Bosscheweg af loodsten we ons hoge bezoek over het Molenpadje naar de Baronie-straat waar BERT v. d. 
BRAAK resideert, ten behoeve van man en vrouw, jongen en meisje. Immers v. d. Braak heeft ·naast een enorme keus in tabakswaren en rookartikelen ook een groot assortiment op parfumeriegebied. Daar sloeg de Spaanse Bisschop dus een dubbele slag. Na bij BAKKER v. d. 

MEIJDEN getoond te hebben in luilekkerland de weg te weten, liet Sinterklaas door Trappedoeli even het adres noteren van FOTOGRAAF JOS. W. DE KO
NING in de Pastoor Erasstraat. Een foto-in-lijst is een cadeau, dat hoe langer hoe meer opgeld doet, moet je weten. KANTOORBOEKHANDEL 
ARBO in de  Baroniestraat kreeg dit jaar voor het eerst bezoek van de verpersoonlijking der gulheid. Maar Arbo had voor een goede ontvangst gezorgd. Cadeautjes bij honderden tenminste. En -heel belangrijk! - cadeautjes, waarmee iets te leren is. Ga maar eens zien. St. Nicolaas-surprises voor klein en groot vonden we bij PIETER v. d. BRANDT: Haarden, wasmachines, fietsen (al of niet brommend), maar ook driewielers, auteopeds en poppenwagens. ,,Hier leg ik mijn boot vast en zeker voor anker op 5 December", zei de Heilige even later tegen Trappedoeli, wijzende op HET ANKER van C. de Jong-v. Kempen. En geen wonder, want lekker is daar méér dan een vinger lang. Zie maar eens naar die reusachtige taai-taaiman. Wie het gewicht raadt of er het dichtst bij is, krijgt hem cadeau. De magische kracht van DE MAGNEET in de Breukelsestraat schuilt in de prijzen, want de fa. Ophey toonde zijn bezoek textielwaren tegen concurrerende prijs. En dat is in vele gevallen een doorslaggevend argument bij kopen of niet kopen. Daarom ook naar DE SPAR met zijn taaitaai, speculaas, marsepein, fondant en meer van dat heerlijks. En passant gaat U daar ook eens naar de afdeling herenmode om er wat van Uw gading te zoeken. ,,0 kom er eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind ...... " Ja, daar is be-slist iets bij van SCHOEN- EN LEDER
WARENHANDEL HEYMANS, want uit de grote sortering doet daar menigeen een kleine maar .altijd gelukkige greep. Veler • smaak zal dit jaar weer gestreeld worden door een heerlijkheidje uit de goedgevuld� etalage van BAN-

KETBAKKERIJ VAN DUREN-SCHOL
LEN. De practische kant van het St. . Nicolaasfeest intussen niet uit het oog verliezend, biedt de Fa. GOOSSENS U huishoudelijke artikelen als surprise " voor de ouderen en huisvlijtartikelen als verrassing voor de jongeren, Onweerstaanbaar is de aantrekkelijkheid van de cadeau's, die PARFUMERIE v. d. 
BROEK presenteert. Welriekende presentjes slaan in bij de vrouw, dat is zeker. 2 X 1 = 1 kan weer bewaarheid worden door het kopen van nuttige geschenken van huishoudelijke aard, zoals men die bij de Fa. W. v. DONGEN in de v. Leeuwenstraat zo vele vindt. En wie zoet is krijgt lekkers van BREUER uit de Wilhelminastraat. Dat is een feest voor Uw smaakgevoel. 

, Bij de Fa. ADELAARS ging de Sint onder een koepe_l_ van lampekappen door om al het • moois van deze zaakeens te keuren èn waardig te bevinden!Dat vormde tevens heteinde van deze traditionele St. Nicolaaswandeling door Boxtel. Om wat uit te rusten wipte het Hoge Bezoek nog even binnen bij "Poppendam" om daar op het Dorpsplein nog wat met deze en gene te babbelel)_ over het kind, waarvoor de Sint, zoals iedereen weet een héél groot zwak heeft. Daarna taxiede men nog rap naar Lennisheuvel om "DE STER" met een bezoek te vereren en Lennisheuvels benodigdheden op te nemen. En vandaar uit nog even naar Liempc\.e, waar "DE 
VOORUITGANG" Sint en zijn knecht nog enkele ogenblikken te gast had. Een en ander ging natuurlijk vergezeld van het voor deze zaken te verwachten aantal bestellingen. Toen moesten we weer afscheid nemen van ons Gez�lschap

,' 
dat ons zo'n uitstekende dienst bewezen had. Alvorens te vertrekken sprak de • Sint nog zijn bewondering uit voor de zorg, die men overal aan de etalages had besteed. ,,De tien en de griffel, benevens een onge-. woon grote kooplustigheid van het publiek heeft men wel verdiend", zo luidde zijn kernachtig compliment. Toen nam de trein hen weer mee naar warmer oorden ..... . 

SINT weet het ook! 
,, Wat Álelis maaAt dat smaaAt." 

St.· NICOLAAS-
Cadeaux Dus daarom Uw keuze uit onze sortering. 

Wij brengen : 

Speculaas Chocolade Figuren 
Gevulde Speculaas Chocolade Letters 

471 l•Eau•de-Cologne 
Tosca• Eau•de I Cologne 
Soir•de,Paris 
Boldoot 

Amandel Speculaas Surprises 
Amandel Banketstaven en -Banketletters 

De echte Lübecker Marsepein 
Ook grote keuze in: 

Rodel 
Poederdozen 
Nagellak 
Dozen met zeep 
Maja•Poeder 
Scheer•Apparaten 

Dozen Chocolade, Bonbons en Borstplaat 

MELIS 
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
FELLENOORD 11 TEL. 238 

8 e rt v. d, 8 raak 

Ve ickak dracAt! ! 
Wij tonen momenteel in onze etalage 
deze 

n.l.: JERSEY=COMPLETS v.a. f 55,=

JERSEY"JASJES v.a. f 34,50

Dit is wel zeker voor hef a.s. Sint 
Nicolaas/eest het mooiste en doel• 
matigste Geschenk, wat U zich maar

kunt indenken. Komt U eens vrij= 
blijvend kijken en ook U zult verbaasd 
staan over: 

KWALITEIT, 
AFWERKING, en .......... PRifS.

F. J. WITTEVEEN 
afd. Damesconfectie 

RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

ZIET ONZE SPECIALE ETALAGE. 

Staat U op een GOEDE KWALITEI'.T 

KRUIDENIERSWAREN 
WIJ apeclallaeren ona in de BESTE MERKEN. 

H. de Rooij-v. Laarhoven
Breukelaeatraat 89 

Ook wij doen mee aan de St. Nicolaas-actie met al onze artikelen. 

Baroniestraat 73, Boxtel 
Tel. �O 

■---------------------------------•

1 
■ 

O
f het nu "het" cadeau moet
worden of dat het moet zijn 

"iets om er nog bij te doen", onze 
grote sortering g a r a n d e e r t  U 
slagen 1 

Een greep uit de vele artikelen: 
Eau de Cologne, Luxe dozen Eau 
de Cologne met Zeep, Parfum, 
Dozen Zeep in luxe uitvoering, 
Nagelmanicures, Necessaires, Ma, 
nicure•dozen, Make•up•étuis, Haar• 
borstels, Scheerdozen, enz. enz. 

Desgewenst wordt elk door U ge• 
kocht geschenk gratis van 'n keurige 
surprise,verpakking voorzien. 

M. A.C. OLIEMEULEN
Drogisterij "DE MOLEN" Tel. 361 j 

-■

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

-····························-··-······-·········· 

De grootste sortering 

voor Uw St. Nicolaas•Artikelen 

vindt U bij BREUER 
WILHELMINASTRAAT 9 

Een greep uit onze collectie : 

Suikerfiguren groot en klein 45 et 250 gr. 
Suikerholfiguren, zeer licht, 25 et 100 gr. 

'C Grote Banketletters f 1,25 per stuk 
• 
• 
·····-·······-·····-·······-······-·····-···

.... 
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Wegens uitbreiding gevraagd: KW ALITEITS-GESCHENKEN ! ! 
W . , 

opsu,. 
't 'llietuoe Centtum 

Biedt U van 23 tot 30 Nev. 

MEISJE welke de vriendschap verstevigen, vindt U m een 
Dàt • h t b k" Jonge Kaas van JO voor 27 d 15 e oe Je voor Gekookte Ham van 60 voor 5 5 et 

voor de Kousenreparatie RUIME SORTERING 
uw kinderen I Snijleverworst van 35 voor 25 et 
In sprankelende humor geeft 
het de leer van de engelen, 
verluchtigd met vele geestige 
tekeningen 

Bovendie• gratis bonnen 
van de St. Nlcolaas-Actle 

bij BOVENDEERT,
bij: 

SCHOEN HANDEL (naast Gemeentehuis) F.J. WITTEVEEN== BOXTEL 
RECHTERSTRAA T 18 Drie delen à f 0,95 p. st., 

J. J. Wagenaars 
Ridder v. Cuijkstraat 1

franco per post f 1,-

ZIET ONZE SPECIALE ST. NICOLAAS-ETALAGE. 
Wij hebben voor St. Nicolaas 

Een St. Nicolaas geschenk, 
waarvan klein en groot kan 
genieten. 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

een mooie sortering Sigaren, 
Sigaretten en Tabak 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

♦ ♦ 
♦ ♦

: DE BIJ UITSTEK IDEALE SURPRISES 1 !

Zendt postwissel of .giro, 
biljet nr. 98718 

. Procure Witte Paters, 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 

MARKT15 

in alle prijzen. 
De alleen- verkoop van 
Balmoral, Carl Upman en 
White Ash. 

Kleine 
grote, 
luxe en 
gewone 
verpakking 

♦ • 

: EEN HORLOGE : 
: EEN WEKKER : 
: EEN PENDULE OF KLOK : 
• ♦ 

Burgakker 17, 
Medlscb Gedipt Voatverzorgstar 

Boxtel Ook aan huls te entbleden 

WILLEM PRICK 
: BLIJVENDE EN DA:NKBARE GESCHENKEN !
• ♦ 
: • GROOTSTE KEUZE : 

Rechterstraat 5 Telefoon 440 
: • NIEUWSTE MODELLEN : 
: KOPE N VA N UUR, VOORDELIGE PRIJZEN : 
♦ WERKEN IS EEN ZAAK • 

A.s. Zaterdag beginnen WIJ,

naast onze reparatie, met de 

• VAN VERTROUWE N • VAKKUNDIGE VOORLICHTING : 
• • 
• • 

: VOOR UURWERKEN : 

'N aaimachinemotors 
N aaimachinelampen 
Klok en lang model 
Centimeters 
Spelden 
Vingerhoedjes 
Radeerwieltjes 
Borduurringen 
Haakgaren 

N aaisterscharen 
Huishoudscharen 
Borduurschaartjes 
Knoopgatschaartjes 
Coupeurscharen 
Kartelscharen 
Rokspuiten 
Rokspuitpoeder 
Krijt' 

* 
♦ • 

verkoop van schoenen J pa A.v. VLERKEN, BOXTEL i 
• KRUISSTRAAT 10 TEL. 444 •
• • Garen No. 36-40-50-60•80

A. H. TEN BRAS 

• • 
.,__ _____________________________ _,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

enz. enz. enz.

VAN "KESSELS"

Clarissenstraat 11 Ook St. Nicolaas leest Uw advertentie! NAAIMACHINEHANDEL 
MOLENSTRAAT 16 

NU IEDEREEN ZIJN EIGEN RADIO!!! Aan: VAN BOXTEL N.V. 
CLARISSENSTRAAT 3 - BOXTEL

Geniet dagelijks van de �door U zelf gewenste Radio-Programma's der talloos vele Radiozenders l Dit bereikt U met het Ik heb belangstelling voor 

Philips Populaire Radio-Ontvangtoestel B.X. 200 U
PHILIPS POPULAIRE RADIO

ONTVANGTOESTEL 8.X. 2 00 U 

) C PR IJS f 160.- CONTANT Betaling kan desgewenst in wekelijkse termijnen geschieden. 
en wordt gaarne geheel vrlJblQvend Ingelicht 

NAAM 

·Radiodienst Van Boxtel
Vul nevenstaande coupon in, zendt ons deze toe en een onzer komt bij U thuis. Wij plaatsen dit 

radiotoestel, dat voorzien is van een ingebouwde antenne, daar, waar U het wenst OP PROEF 

zonder enige verplichting. 

STRAAT ............................................................. . 

PLAATS 

De speciaalzaak voor Philips Radio en Televisie CLARISSENSTRAAT 3 BOXTEL 

Parochie-Agenda 
28e en laatste Zondag na 
Pinksteren. 25 ·Nov. 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
vóór 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 gel. mndst. 
voor Henrica v. Schijndel; z.a. gel. H. 
Mis voor Henrica v. Schijndel v.w. haar 
broer en zusjes; H. Hart-altaar gel. H. 
Mis voor Hendricus v. d. Meerendonk; 
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Marinus 
v. Griensven; z.a. gel. H. Mis voor Gijs
bertus Looymans, Frederica Peters de
hsvr.; H. Hart-altaar gel. jrgt. voor
Maria v. Houtum-Ooms; om 9 uur gel.
H. Mis voor Anna Toemen-v. Asveldt
v.w. Kath. Vrouwen-Organisatie; z.a.
gel. H. Mis voor Maria Loerakker-van
Geel; om half 11 Hoogmis, gez. H. Mis
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
der Parochie.
Vandaag na 'de Hoogmis vergadering
van de zelatricen van de Bond van het
H. Hart.
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.
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: kwart voor 7 gez. mndst.
voor Johannes Josephus Hermans; H.
Hartaltaar gelezen H. Mis voor Hen
drina van der Loo-v. Oorschot; z. a.
gel. H. Mis voor Marinus v. Diessen;
half 8 gel. H. Mis voor de overleden
fam. v. d. Meerendonk-den Dekker; z.a.
gel. H. Mis voor Elisabeth v. Heesch
v. d. Bosch; half 9 gez. mndst. voor
Adriana v. Gestel; z.a. gel. jrgt. voor
Johannes Wassenberg, Anna Maria Ver
hagen.
DINSDAG: kwart voor 7 gez. mndst.
voor Hendrik Verberne; half 8 gel. H.
Mis voor de overleden fam. Jurriëns en
overleden fam. v. Geffen; z.a. gel. H.
Mis voor Hénrica v. Stekelenburg-van
Duren; half 9 gel. jrgt. voor Gijsbertus
Verhagen en Johannes Verhagen; z.a.
gel. H. Mis voor Theodorus Schots;
half· 10 gez. huwelijksmis.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Marinus v. Diessen; z.a. gel.
H. Mis vÓor Lamberta Smits-v. Kempen;
half 8 gel. H. Mis voor Sebiistianus v.
Duren; z.a. gel. H. Mis voor Adrianus
v. Weert; half 9 gel. H. Mis voor Mar
tinus Michielsen; z.a. gel. H. Mis voor
Lambertus Schoenmakers.
Hedenavond. om 8 uur godsdienst-cursus
voor 18-jarigen.
DONDERDAG.: kwart voor 7 gez. gef.
jrgt. voor Frans Veroude, Cornelia Ver
hoeven; z.a. gel. H. Mis voor overleden
ouders v. Roesel; half 8 gel. H. Mis
voor Cornelia v. der Eerden; z.a. gel.

H. Mis voor Elisabeth v. Heesch-v. d. 
Bosch; half 9 gel. H. Mis voor de ge
nezing van een zieke; z.a. gel. H. Mis
voor Johanna Schoenmakers-Timmer
mans; half 10 gez. huwelijksmis.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. mndst. v.
Lamberta Smits-v. Kempen; z.a. gel.
mndst. voor Marinus van Hal; half 8
gel. H. Mis voor overleden fam. van
Dooremalen-Hulsen; z.a. gel. H. Mis v.
Franciscus v. Heesch te Waubach over
leden; half 9 gez. mndst. voor Hendrica
v. Laarhoven.
ZATERDAG, Eerste Zaterdag van de
maand: kwart voor 7 gez. gef. jrgt. voor
Hendrica v. Griensven; half 8 gel. gef.
jrgt. voor Antonius v. d. Meyden-v. Ha
mond; z.a. gel. H. Mis t.e.v. het Onbe
vlekt Hart van Maria tot bekering v. d.
zondaars; H. Hart-altaar gel. H. Mis v.
Hendrica v. Laarhoven; half 9 gel. H.
Mis voor Wilhelmina v. Esch-v. Gemert.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Antqnius Jurriëns
uit de par. van het H. Hart en Petro
nella van Geffen uit deze parochie;
Franciscus Leonard de Bresser geb. en
won. in deze parochie en Antonrietta
Maria v. Dooremalen geb. in deze par.
en won. in par. H. Theresia, 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.

· ··/t�s�:t�:
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
schaal gaat voor de Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het San
ta Teresa in de kapel der Eerw. Zusters 
Ursulinen - en om kwart voor twaalf 
is het H. Familie voor jongens in de 
Wijk-kapel de "Burcht". 
Vanavond is het om zeven uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Vrijdag - feestdag van de H. Apostel 
Andreas. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur: 1. d. voor 
een overledene i 7 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der pa
rochianen; 8 uur 1. d. voor een bijzon
dere intentie; kwart over 9 1. d. voor 
Helena v. d. Ven-Wag_enmakers v.w. de 
buurt; half 11 Hoogmis voor de leve!}
de en overleden leden van het parochi
eel zangkoor. 
In de Wijk-Kapel de Burcht: kwart over 
7 1. d. voor overleden ouders (D); half 
9 1. d. voor Johanna Maria v. Zeeland
Boeren v.w. de buurt; kwart voor 10 I. 
d. voor Gerdina Withoos-v. d. Steen.
MAANDAG: 7 uur 1. mndst. voor An
dreas Jurriëns-Rullen; zijaltaar gef. 1. j.
voor Michiel J. Hoefnagels; kwart voor
8 1. d. tot Bijzondere Intentie; zijaltaar
I. mndst. voor Maria Kerkhofs-v. d. Boer;
half 9 1. d. voor Jan v. Susante.
DINSDAG: 7 uur 11. d. voor Johanna
Maria v. Zeeland-Boeren; zijaltaar 1.
mndst. voor Johanna v. Zeeland-Boeren;

kwart voor 8 1. d. voor 1-lendricus v. d. 
Meijden; zijaltaar 1. d. voor Martinus 
Scheutjens en Adriana v. Dijk z.e.; half 
9 I. d. voor Willem v. Oerle; half 10 
gezongen Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur 1. mndst. voor 
Woutrina v. d. Broek-v. Run; zijaltaar 
gef. 1. j. voor Gerardina Pijnenburg
Hoefnagels; kwart voor 8 1. d. voor Ge
rardus Jos. Huub. Prick; zijaltaar gef. 
1. j. voor Petrus Pijnenburg; half 9 1. d.
voor Bartholomaeus Langerwerf en Pe
tronella v. d. Pas z. e.; half 8 in de
Wijk-kapel 1. mndst. voor Gerdina Wit
hoos v. d. Steen.
DONDERDAG: 7 uur I. d. voor Mari
nus J. v. d. Sanden; zijaltaar gef. 1. j. v.
Cornelis de Zeeuw en Joh<!nna Maria
v. Maren z. e.; kwart voor 8 1. d. voor
Jan v. d. Linde en Adriana v. Erp z. e.;
zijaltaar I. d. voor Franciscus v. Heesch
te Waubach over!.; half 9 1. d. voor
W outherus Ossenblok.
VRIJDAG: 7 uur 1. d. voor Henricus v.
d.-Sanden en Petronella v. d. Loo z. e.;
zijaltaar 1. mndst. van Francina Voets
Karssemakers; i<wart voor 8 1. d. voor
Willem v. d. Langenberg en Adriana de
dochter; zijaltaar I. d. voor de over!.
familie Mandos-v. d. Steen; half 9 I. j.
voor Elisabeth v. Pinksteren-v. Nieuw
burg.
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Gerdina
I-lqlzer-de Bresser; zijaltaar 1. d. voor
Jan v. Veghel en Harry de zoon; kwart
voor 8 1. d. voor Constant en Adrianus
v. Kleef v.w. zijn ouders; zijaltaar 1. d.
voor Petronella v. Oers; half 9 1. d. voor
Jan v. d. Meijden en Antonius de zoon;
half 10 gezongen Huwelijksmis.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Cor
nelia v. Oorschot. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor de fami
lie Schut. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Bijzon
dere intentie. 
WOENSDAG: hálf 8 jrgt. Martinus 
Schellekens en Maria de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes v. d. Rijdt. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. Joannes v. d. 
Schoot en Wilhelmina de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. Henricus v. d. 
Linden en Maria de hsvr. en Maria v. 
Kessel. 

Deze week zullen geschieden : 
Maandag H. Mis voor de familie Fick
v. Schijndel. Dinsdag H. Mis voor Ber'. 

nard v. d. Linden te St. M. Gestel over
leden. Woensdag H. Mis voor Adrianus 
v. Erp te St. M. Gestel overleden. Don
derdag H. Mis voor Albertus v. d. Lin
den H. Hart. Vrijdag H. Mis voor Al
bertus v. d. Linden, Lev. Rozenkrans.
Zaterdag H. Mis voor ,:}lbertus v. d.
Linden vanwege de fam. v,. Kessel.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG 25 November, LAATSTE 
ZONDAG NA PINKSTEREN: om 7 
uur H. Mis ter ere van 0. L. Vr. van 
Altijddurende Bijstand en van de H. 
Gerardus; om half 9 H. Mis voor het 
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geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; om 10 uur de Hoogmis, als gez. 
mndst. voor Hendrikus van der Schoot. 
De eerste schaal gaat voor de eigen 
kerk, en de tweede .va.or de Bijzondere 
Noden. 
Na de Hoogmis repetitie voor de zange
ressen in de school. 
Des middags om half 3 LOF, waarna 
gezongen wordt lied 48. 
MAANDtG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Helena Renders. 
DINSDAG: om kwart voor 8 het jrgt. 
voor Adrianus van de Loo en Johanna 
de dochter. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 H. 
Mis vo-Ör de overleden familie Swinkels 
en Maas; om 10 uur gez. huwelijksmis 
met assistentie voor Karel Swinkels en 
Anna Maas. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H. 
Mis voor de overleden familie de Bres
ser en van Dooremalen; om half 10 gez. 
huwelijksmis voor Franciscus de Bresser 
en Antoinetta van Dooremalen. 
VRIJDAG, feestdag v;,1n de H. Apostel 
Andreas: om kwart voor 8 H. Mis voor 
Johanna van Heerebeek-de Bier. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor overleden ouders. 
GELEGENHEID TOT BIECHTEN: 
dagelijks· voor de HH. Missen, en des 
Zaterdags van 6 tot 7 uur. 
KATECHISMUSLESSEN DEZE WEEK 
OP-SCHOOL: 
Klas A: les 21 en 22. 
Klas B: les 24. 
Klas C: de vragen 194 en 198. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 I. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. m. voor de leden van 
de R.K. Houtbewerkersbond; 10 uur z. 
7e voor Joh. v. Gerwen; 3 uur Lof, 
daarna jongenscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Joh. v. 
Gerwen; half 8 z. j. voor Petrus v. Lies
hout; 8 uur 1. m. voor Nicolaas Verste
de te Oirschot overleden. 
DINSDAG: 7 uur 1. m. voor Joh. v. 
Gerwen als overl. lid der Congreg.; 8 
uur I. j. voor Adr. v. Berkel; 9 uur z. 
huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z. m. voor Joh. v. 
Gerwen als weldoener van kerk en lief
degesticht; half 8 z. j. voor Cornelia 
Piet van Lieshout; 8 uur 1. j. voor Hen
drik v. d. Meyden. 
DONDERDAG: 7 uur 1. j. voor Wil
helmina v. d. Meijden; 8 uur 1. m. voor 
Joh. v. Gerwen als overleden lid der 
proc. van Kevelaar; 9 uur z. huwelijks
mis. 
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Wout. v. d. 
Velden; half 8 z. j. voor de Heer Johan 
Wouters en echtgenote; 8 uur 1. m. v. 
Joh. v. Gerwen als over!. lid van de 
Retraitepenning. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Joh. Pij
nenburg; half 8 z. j. voor Joh. Wel
vaarts; 8 uur 1. j. voor Mart. Wel
vaarts. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Johanna 
Mart. W elvaarts; 8 uur 1. m.· tot welzijn 
der parochie; 10 uur z. j. voor Wilhel
mina Joh. W elvaarts. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal, 
Adr. v. Hastenberg en Cor Saris v.w. 
Velder en Vrelikhoven. Dinsdag 7 uur 
1. m. voor Engelb. v. d. Velden., v.w. de
Spaarkas Kerkeind. Woensdag 7 uur 1.
m. voor Johanna Adr. de �ooy v.w. de
Levensverz. Donderdag 7 uur 1. m. vo_çr
Hendr. Putmans als over!. lid St. Wil
librord. Vrijdag 7 uur I. m. voor Willem
v. d. Velden als overleden lig· proc. van
Hakendov�r. Zaterdag 7 uur 1. m. voor
los. v. d. Velden v.w. de Kruideniers.
Zondag 7 uur 1. m. voor Jacobus Vul
lings.
30e Joh. v. Gerwen te Liempde overle
den; Nicolaas Verstede te Oirschot over
leden.
Gedoopt: Joh. Marinus Corn. zoon van
Mart. v. Kroonenburg-Habraken.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en om 10 
uur Hoogmis. Tweede schaalcollecte 
voor Bijz. Nodei{ Episcopaat. Na de 
middag om 3 uur Lof met rozenhoedje; 
na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de pa
rochie; half· 9 jrgt. voor Wilhelmus van 
den Langen berg; 10 uur Hoqgmis voor 
Mevr. Johanna Maria v. Kuyk-Hack
foordt. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Je fa
milie van der Meijden-Schoenmakers; 
8 uur H. Mis voor Mej. Maria Emeren
tia Bànens. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
de H. Antonius (E); 8 uur gef. jrgt. voor 
Martinus Liket. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Ge
�ardina van de Pas-v. Son; 8 uur gef. 
ÎIJ(t. voor Elisabeth Maria Liket-Dek-
kers. 
DONDERDAG: 7 �ur H. Mi's voor An
tonia Wilhelmina van Rulo; 8 uur gef. 
jrgt. voor de Weleerw. Heer Martinus
Liket. • -
V�IJDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Johan
nes Liket; 8 uur gef. jrgt. voor Antonia 
Liket. 
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Catha
rina Vorstenbosch-v. Kuringen; 8 uur H. 
Mis voor Mej. Maria Emerentia Banens. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.

Qeze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONQAG: om 7 uur H. Mis voor Anny 
Giezen; om half 9 voor de overleden 
leden der familje Janssens-Otterbeek; 
om 10 uur voor een overledene. 
MAANDAG: om 7 uur jaargetijde voor 
Tonny Scbaffer; om half 8 jaargetijde 
voor de heer Hermans. 
DINSDAG: om 7 uur voor de overleden 
familie v. d. Meyden-Verhagen; om half 
8 voor Doctor Theodorus Strengers .. 
VRIJDAG: om 7 uur maandstond voor 
Johannes Eduardus Schaffer; om half 8 
voor Mevrouw Henket-Windstosser. 
ZATERDÄG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

□ 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Strijd om de beginselen 
Uit het politieke en sociale leven van de 
afgelopen weken lopen in de pers vooral 
twee punten s�erk in het oog: de felle 
beschuldi11ingen van staatssocialisme in 
de Tweede Kamer, en: de bespreking 
van de gelijkheidsgedachte op een on
dernemersjaarvergadering in Eindhoven. 
U ziet, de verschillen van mening in het 
openbar� leven van ons land draaien 
tegenwoordig rond het vraagstuk van het 
socialisme. 
De "ruzie" in de Tweede Kamer ging 
om de wet die overheidscontrole wil in
voeren op het verlenen van crediet door 
de banken. De regering ging hiervan 
uit, dat de financiële toestand van ons 
lqnd zeer zwak is, zodat er zoveel mo
gelijk beschikbaar geld moet gezocht 
worden om de zaak te kunnen financie-

• ren. Nu gaat natuurlijk veel geld zitten 
in het bouwen en uitbreiden van fabrie
ken en zaken van particulieren, en de 
regering acht het mogelijk dat hier of
daar wel onnodi.2 veel geld in d.ergelijke 
particuliere ondernemingen worden • ge
stoken l3eïnvesteerd", noemen ze dat). 
Veel van dit geld wordt dan geleend bij
de bank en nu meent de overheid dat 

.het nodig is daarop controle uit te oefe
nen, zodat onnodig geleen (naar de me
ning van de overheid) tijdig kan tegen
gehouden worden en verhinderd. 
Hierover is in de Tweede Kamer heel 
wat te doen geweest. Behalve de 
P.v.d.A. en de K.V.P. noemden alle an
dere partijen het wetsontwerp volsla
gen staatssocialistisch omdat het in één 
klap alle ondernemingen onder staatstoe
zicht stelde, en zo weer een deel van de 

/ vrijheid uit de wereld hielo. 
Het is ook onze mening dat het wets
ontwerp in zijn oorspronkelijke vorm 
toch wel aardig ver die kant opdraaide. 
In ieder geval is het een feit dat er weer 
een hele br<:>k vrijheid verdwijnt uit het 
zakenleven, en het beginsel van vrijheid 
gaat toch nog altijd vóór, en regelingen 
van de overheid zijn nog altijd alleen te 
rechtvaardigen als er voldoende reden 
voor is: n.l. om rechten van anderen te 
beschermen of een nood te verhelpen. 
Kijk: het gaat hier ook om het verhel
pen van een nood, de financiël� nood 
van ons land. Maar minister Lieftinck 
wilde een blijvende controle invoeren. 
Dat is toch wel wat erg en een beetje 
dwaas vanuit ons standpunt. Dat zou 
hetzelfde zijn als, wanneer men een 
drenkeling uit het water haalt en het is 
gelukt, men dan to�h maär aan het 
redden blijft omdat men nu eenmal 
bezig is. 
Daar kwam nog bij dat in het oorspron
kel;[ke ontwerp het bedrijfsleven zelf er 
helemaal buiten gelaten werd. 
Deze twee euvels zijn intussen wegge
nomen. De wet is als tijdelijke maatregel 
aangenomen voor de tijd van 3 jaar, en 
het bedrijfsleven mag zelf meewerken 
aan de controle op de credietverlenin
gen. Aangenomen dat de noodtoestand 
van ons iand deze maatregel eist, is er 
dan weinig bezwaar meer tegen te ma
ken. Voor de volgende drie· jaar is het 
bedrijfslëven dan wel een stuk vrijheid 
kwijt maar men zal deze pil dan maar 
moeten slikken onder de leuze "nood 
breekt wet", in de hoop dat omgekeerd 
deze wet de nood zal breken. 
Het tweede punt dat wij noemden, was 
de bespreking over de gelijkheidsgedach
te. Professor Duynstee sprak n.l. over 
,,De gevaren van de gelijkheidsgedachte" 
en zijn gehoor bestond uit leden van de 
,,Katholieke Vereniging van· Onderne
mers in de Detailhandel en Aanverwan
te bedrijven". Met zo'n onderwerp had 
de professor natuurlijk een dankbaar ge
hoor, want de strevingen die alle stan
den zoveel ·mogelijk willen gelijk maken 
zijn op de eerste plaats gericht tegen de 
zelfstandigen. Maar daar ging het in 
deze redevoering toch helemaal niet om. 
De prof, pakte het veel grondiger aan. 
Hij vertelde eerst iets over de loop der 
sociale geschiedenis, ongeveer in deze 
zin (wij geven het ze.er vrij weer): vroe
ger was er weinig of niets aan banden 
gelegd, zodat de sterksten baas waren, 
en dat waren toen de . zelfstandigen -
bezitters en zakenh1i - zodat de on
zelfstandigen er slecht van afkwamen. 
Langzamerhand is dit veranderd zodat 
nu de o-nzelfstandigen door hun groeps
macht het heft grotendeels in handen 
hebben en één van de beginselen waar
op ,dezen vooral steunen is de gelijk
heidsgedachte, die dan ook meer en 
meer naar voren komt in het overheids
beleid: bij de socialisten met opzet, bij 
de katholieken uit noodzaak (of mis
schien uit zwakheid?). 
Verder betoogde de professor dat het 
e� vervelend is op het ogenblik om 
tegen dit gelijkheidsstreven te spreken. 
Velen immers zien dit streven als een 
geschiedkundig feit waartegen niet �P 
te tomen valt en waarbij men zich heeft 
neer te leggen. Velen vinden het daar
om dom ertegen in te willen gaan en 
sommigen vinden het zelfs misdadig om
dat men het aanzièt als gebrek aan óf
ferzin v.oor de gemeenschap en .ils een 
poging om de minderen uit te buiten. 
En toch moet het gezegd worden vol
'tens 'de professor, dat er grote gevar.en 
-verbonden ,zijn 'aan het te ver . gaande
streven naar ge!iikheid. ·En "daar heeft

de professor groot gelijk in. We hebben 
op deze plaats al meer geschreven over 
het natuurlijke van stands- en klassever
schil, zodat we zijn betoog niet in zijn 
geheel zullen volgen. Een paar punten 
zullen we aanhalen. 
De moderne gelijkheidsgedachte wil heb
ben dát alle mensen gelijke kansen k-·ij
gen. - Prachtig - Ze sluiten ongelijk
heid niet meer uit maar, zeggen ze, het 
verschil mag alleen voortkomen uit ver
schil in aanle<>. Dat klinkt mooi: iedere 
mens die een bepaalde aanleq heeft moet 
dan volledige kans Krijgen -om alles te 
bereiken wat hij of zij met die aangebo-

1
ren aanleg bereiken kan. 
Maar wat krijgen we dan in de praktijk? 
Een overheid moet laten testen, een 
overheid moet de kansen open stellen, 
een overheid moet de bereikte succes
sen belonen met het vergeven van po
sities; dus: overheid en nog eens over
heid, bureaucratie met alle mogelijkhe
den van corruptie, kruiwagen, steekpen
ningen, omkopingen. Neen, zeggen de 
anderen, zó ging het vroeger. Juist, zeg
gen wii, zo ging het vroeger ook. Het 
nieuwe systeem zou dus in de praktijk, 
zeggen wij, even slecht en even onrecht
vaardig werken als het systeem van het 
verleden. 
Ofschoqn dit bezwaar het duidelijkst 
spreekt, is het toch niet het grootste be
zwaar,. want men zou altijd nog kunnen 
antwoorden: als het maar goed geregeld 
wordt, kan het zo toch goed gaan. 
Wat is er dan nog meer tegen? 
'n Voorbeeld. Een vader heeft met 
spaarzaamheid, ijver en vlijt, in sanien
werking met moeder een aardige zaak 
opgebouwd. Nu wil het v._eval dat ze 
maar één zoon hebben en dat dit een 
domme jongen is, zonder aanleg. 
Deze jongen zou dan volgens de mo
derne opvattingen de zaak niet mogen 
overnemen, hij zou geen ondernemer 
mogen worden, de ouders zouden hem 
niet mogen laten leren voor een andere 
baan, hij zou geen ambacht mogen leren 
want een dom mens wordt evenmin een 
goed ambachtsman: hij zou niets mogen 
en zijn ouders zouden voor hem ook 
niets mogen doen. Dit voorbeeld maakt 
wel duidelijk dat de moderne gelijkheids
gedachte alle eigendomsrechten opzii zet 
en alle ouderlijke rechten op de onlei
ding en toekomstverzorging van hun kin
deren. En zo zit onder dit moderne 
systeem, dat zo mooi klinkt met zijn 
leuze van "gelijke kans voor allen", het 
door en door socialistische streven van 
ontkenning van eigendomsrechten en 
doorvoering van overheidsbemoeiing tot 
in de meest natuurlijke rechten als die 
van de ouders. 
Terecht zei prof. Duynstee dat dit stre
ven alle andere menselijke grondrechten 
aan het. wankelen brengt. Als immers de 
overheid voor iedere mens zijn sociale 
positie moet gaan regelen ·op grond van 
geschiktheid, wie zegt dat daarna dan 
niet zal worden overgegaan om de huwe
lijken te regelen naar geschiktheid, en 
om het opvoedingsrecht te regelen, niet 
volgens feitelijk ouderschap, maar vol
gens geschiktheid tot opvoeding: dit zou 
volkomen in de lijn liggen van die mo
derne opvatting. 
Opklimmen op de maatschappelijke lad
der - prachtig. Iemand helpen die wel 
aanleg en ijver maar geen middelen 
heeft - schitterend, hoe meer hoe lie
ver, dat is een prachtige sociale daad. 
Maar de natuurlijke ontwikkeling van 
ieders nersoon vanuit zijn eigen milieu 
met behoud en eèrbiediging van alle 
natuurrechten, is strikte eis! 
Het is met de moderne gelijkheidsge
dachte nu reeds het oude liedje: wie 
alles lang� de overheid wil regelen, re
gelt de maatschappij dood! 

T. 

Plaatselijk Nieuws 
HELP IT ALIE. 
In de afgelopen dagen heeft iedereen 
kennis kunnen nemen van de grote 
watersnoodramp die Noord Italië heeft 
getroffen. Een groot gebied staat onder 
water. Enkele honderden mensen • verlo� 
ren het leven. Ongeveer 200.000 mensen 
zijn dakloos en hebben al hun bezittin
gen verloren. 
Op alle landen van de wereld is een 
beroep gedaan om hulp. Nederland zal 
ongetwijfeld gaarne willen helpen. Wij 
Nederlanders weten wat watersnood is. 
Wij weten ook nog wat het zeggen wil 
alles te verliezen. Laten wij in het voor
uitzicht van de aanstaande huiselijke 
feesten van St. Nicolaas en Kerstmis 
denken aan hen, die van huis en haard 
zijn verdreven door het vernielende 
water. 
Steunt daarbij de inzamellngsactle van 
het Neder!. Rode Kruis voor de slacht
ofers van de watersnood in Noord Italië 
op a.s. Zaterdag 1 December. Speciale 
giften kunt U storten op giro 22120 ten 
name van het Hoofdbestuur van het 
Ned. Rode Kruis te Den Haag, met aan
duiding "Help ltalre". 

Het bestuur van de Afd. Boxtel 
van het Ned. Rode Kruis. 

TOT 5 DECEMBER WINKELS 

OPEN TOT 9 UUR n.m. 

Wij maken onze lezers er op attent, dat 
de winkels vanaf gisteren Donderdag 
29 November tot en met Dinsdag 4 De
cember des avonds tot 9 uur geopend 
zijn. Zondag 2 December uitgezonderd. 
Men doe tijdig zijn inkopen opdat het 
winkelpersoneel op 5 December van 
Surprise-avond kan genieten. 

TREKKING LOTERIJ 
WITTE PATERS 
Hedenavond, Vrijdag 30 November, zal 
in het Verenigingsgebouw op de Burg
akker door Notaris P. Mertens de trek
king geschieden van de door de Witte 
Paters gehouden loterij. Aanvang half 8. 

ST. NICOLAAS BEZOCHT BOXTEL. 
Zondag j.l. kreeg Boxtel, en heel spe
ciaal Boxtels jeugd, bezoek van St. Ni
colaas en zijn gevolg. Tussen de buien 
door maakte de Heilige Man, vergezeld 
van een viertal Zwarte Pieten, zijn tra
ditionele rondrit door Boxtels straten. 
Natuurlijk was het de Boxtelse Hanno
nie, die de Heilige Man aan het- station 
afhaalde om aan de intocht de nodige 
muzikale luister bij te zetten en van
zelfsprekend gaf ook een groep gardes 
d'honneur weer acte de presence, dit 
jaar echter voor het eerst versterkt met 
een aantal leden van de .Bereden Politie. 
Daar ook de enonne kinderschaar gedu
rende de gehele tocht geen moment van 
de zijde van St. Nicolaas week, werd 
het bezoek van deze grote kindervriend 
weer een uitbundig succes. 
Op het gemeentehuis werd de Hoge 
Gast begroet door Boxtels Burgemeester, 
die in het kort verslag uitbracht over 
het gedrag van de Boxtelse jeugd in het 
afgelopen jaar, waarbij bleek dat hierin 
op enkele uitzonderingen na een ver
heugende verbetering was gekomen. 
Vervolgens - en vooral niet te verge
ten - deed de Burgemeester ook nog 
een beroep op 's Sints gulheid inzake de 
financiering van de woningbouw. De 
Sint wentelde dit beroep af op de Box
telse bevolking, die Hij aanspoorde om 
het gemeentebestuur door middel van 
leningen in staat te stellen de bouwplan
nen voor het komende jaar te verwezen
lijken. 
Wat de enkele klachten over baldadig
heid en vernielzucht van de jeugd be
trof, waarschuwde St. Nicolaas de schul
dige rakkers voor herhaling van hun 
ergerlijke wandaden. 
Verder bleef deze intocht een sfeervol 
feest van goedheid, dat nog een gewaar
deerd hoogtepunt kreeg in het bezoek, 
dat de Sint en Zijn knechten brachten 
aan het St. Lidwina-Ziekenhuis. 

-o-

Het resultaat van de St. Nicolaasactie 
voor het Boxtelse Zwakke Kind, kan nog 
niet worden medegedeeld, omdat in de 
buitenwijken nog niet alle collecte-zakjes 
zijn opgehaald. Dit zal echter deze week 
nog geschieden. Mochten er nog perso
nen vergeten worden, dan kunnen de 
zakjes nog altijd bezorgd worden bij 
Sigarenmagazijn W. Prick in de Rechter
straat. 

MARIA-CONGREGATIE. 
Over enkele dagen viert de Maria-Con
gregatie haar tite'.feest, n.l. het feest van 
Maria's Onbevlekte Ontvangenis op 
8 December a.s. 
De leden van de Maria- Congregatie, uit 
de parochie St. Petrus, willen deze dag 
vooral niet ongemerkt laten voorbii"aan. 
Daarom zal er Vdjdagavond 7 Decem
ber een avondwake worden gehouden in 
de kapel van de Eerw. Zusters van Dui
nendaal ter voorbereiding van deze 
feestdag. Om deze reden vervalt dan de 
vergadering van de Maria-Congregatie 
op Maandag 3 December: 
Zaterdagmorgen om half 7 is er een ge
zamenlijke H. Mis en H. Communie 
voor alle leden van de Maria-Congre
gatie in de kapel van de Witte Zusters 
in de Rechterstraat. 
Geen enkel lid der Maria-Congregatie 
mag op het appèl ontbreken op dit 
grote feest van onze Moeder Maria. 
Brengt het kleine offer van dit vroege 
morgenuur! 

ADVENTSVJERING 
MATER-AMABILISSCHOOL. 
Zondag 16 December a.s. zullen de leer
lingen van de Mater-Amabilisschool 
samen een Adventsviering houden. De 
meisjes zullen zelf deze middag verzor
gen. Deze Adventsviering begint om 
3 uur n.m. in de Ark. Het belooft een • 
stemmige en gezellige middag te worden. 
Woensdag 19 November: Bezinnings
avond om half 8 in de Kapel van de 
Burcht in de parochie van het H. Hart. 
Donderdag 20 November: Bezinnings
avond om half 8 in. de Kapel van de
Eerw. Zusters op Duinendaal, in de pa
rochie van St. Petrus. 
Pater v. Kaam, de godsdienstleraar, zal 
deze voorbereidingsavonden leiden. 
Alle leerlingen worden op deze avonden 
verwacht. 

PAS OP t 
In de nacht van Zondag op ·Maandag 
zijn door een of meer dieven uit de 
schuur van Dielernans, Bossclreweg, 
enige konijnen gestolen. 

Eervolle benoeming op De La Sa1le 

Tevens afscheid . . . .
Op Zondag 25 November werd in het 
Moederhuis der Fraters van Tilburg het 
Generaal Kapittel gehouden. Een gewo
ne gebeurtenis overigens, in zoverre zij 
in de geschiedenis van -elke Congregatie 
om de zes jaar terugkeert. De dagbladen 
hebben al mededeling gedaan omtrent 
de benoemingen op dit Kapittel. Weini
gen in Boxtel, misschien slechts aan 
enkele ingewijden, is het opgevallen dat 
onder de namen van de gekozen leden 
van het nieuwe Hoofdbestuur der Con
gregatie men ook de naam kon . lezen 
van de Z. E. Frater M. Respicius van 
Lieshout, nu 2e Assistent van de Alge
mene Overste. 
Frater Respicius. • Met deze naam neem 
ik U even mee naar Huize de la Salle, 
waar Frater Respicius sedert de bevrij
dingsdagen van 1944 Directeur is ge
weest van 40 Fraters en 240 voogdij
jongens. Huize de la Salle zat toen in 
zeer gereduceerde vorm en op de meest 
primitieve wijze geëvacueerd in de kel
ders van eei, Patersklooster te Nuland. 
De ontvangst bij zijn intrede was gran
dioos. Daarvoor zorgden de Duitse en 
Engelse granaten, die het klooster een 
kleine honderd voltreffers bezorgden en 
bij tientallen in de omgeving neerkwa
men. Zijn zenuwen (als hij er tenminste 
ooit heeft gekend) hadden meteen de 
vuurproef doorstaan en bij de •p•nnb��r 
in Boxtel, waar Huize de la Salie door 
vriend en vijand op vernuftige w;;":e 
was "uitgewoond", kon de nieuwe Di
recteur met het f"'Oeizame werk van de 
wederopbouw beginnen. 
Zeven jaar lang was Frater Respicius 
de bezielende leider en de tactvolle 
leidsman, en alleen ingewijden in het 
voogdijgestichtsleven vermoeden wat dit 

zeggen wil. Wat dit werk van de leider 
vraagt aan voorzichti_ge tact, aan begrip; 
aan wijsheid, aan goedheid en geduld: 
Hoe dit uiteraard zware werk onder deze 
jeugd de gehele persoon van de leider 
opeist tot de laatste minuut van elke 
dag, die toch nog altijd te kort blijkt: 
Frater Respicius heeft zeven jaar voor 
zijn jongens gewerkt met algehele over
gave van zichzelf en met een benijdens• 
waardige toewijding. Daarenboven was 
hij een zeer geziene figuur in Kinderbe
schermingskringen, waar men graag naar 
zijn mening luisterde en er rekening mee 
wist te houden. • 
De la Sal1e ziet Frater Respicius ongaar
ne vertrekken al wordt het toekomstig 
afscheid ook verzacht door de eervollè 
promotie van zijn Directeur. Moge hel: 
hem gegeven zijn in de furictie van 2� 
Assistent-Generaal met Gods hulp de 
Congregatie der Fraters mede met vaste 
hand te helpen besturen. 

Burgerlijke Stand 

van 20 tot en met 26 November 195 t. 
GEBOREN: Johannes A. A M. zoon 
van A. J. Vermulst en P. Pepers, Mijl:
straat 45 - Henrica M. Fr. dochter van 
Fr. H. Smits en A. N. W. Geboers, van 
Hornstraat 48 - Marinus A. zoon van 
P. J. v. d. Made en J. C. Lauwerijssen, 
Schijndelsedijk 11; Jan A. J. M. zoon 
van J. M. L. v. d. Oetelaar en M. D. 
Daniels, Brugstraat 21 - Johan W. M. 
zoon van P. A. Verhoeven en M. C. 
Voets, van Oschstraat 7. 
ONDERTROUWD: Johannes A. Tiel'-

' lemans en Cornelia M. van Kleef. 
\ GEHUWD: Johannes G. M. van Zee·

land en Wilhelmina J. Zijlemans -'
Christiaan van der Steijlen en Maria C. 
G. van den Broek - Karel Swinkels en 
Anna M. Maas - Gerardus J. van Maa
ren en Maria T. J. N. van Schaaijk. 
OVERLEDEN: Martina L. Hugens, oud 
76 jaren, weduwe van D. Simons, Eind
hovenseweg 12. 

Missie Thuisfront 
Opgehaald voor de Missienaaikring 
.,Miad' op de bruiloft van v. d. Steile
v. d. Broek f 4,72. 

-o-
Op de uitvaart van Theodorus v. d. 
Steen werd f 7,34 voor de Ursulinen
Missie opgehaald. 

-o-

Bij gelegenheid van het 40-jarig ambts
jubileum van Doms voor de Missienaai
kring "Miad" f 3,20. 

-0-

Door bemiddeling van de Heer A. v. d. 
Brand werd op de bruiloft van Marinus 
v. d. Brand en Jeanne Donder,:, te Til
burg voor de Ursulinen-missie op Java 
f 8,20 opgehaald. 

De Katholieke Radio Omroep 
Op luisterrijke wijze herdacht de Ka
tholieke Radio Omroep in de zomer van 
1950 het feit, dat vijf en twintig jaar 
geleden Pastoor Perquin z.g., de vrucht 
van zijn initiatief kon oogsten in de 
stichting van een eigen Katholieke Radio 
Omroep. 
Naast woorden van dank oo de allereer
ste plaats aan Hem, Die äan de stich
ting van Pastoor Perqujn zegen en wasc 
dom gaf, werden ook woorden van trots 
geuit, op de unieke prestatie dat de 
K.R.O. zich als enige Katholieke omroep 
in de wereld heeft kunnen handhaven, 
en dat dit handhaven eigenlijk mogelijk 
was door de steun van een groot gedeel
te van het Katholieke volk. 
Straalde toen trotsheid en dankbaarheid 
af over het bereikte, thans is er weer 
een zorgelijke ondertoon en een drei
ging te onderkennen die het paraat zijn 
van allen eist. 
Want ernstige plannen worden binnen
kort door de regering aan de orde ge
•Steld, n.l. plannen die beogen een defi
nitieve wettige vorm te geven aan het 
huidige radiobestel. 
Bij deze plannen wordt uitgegaan van de 
gedachtengang, dat de �roep die het 
meeste leden telt de beschikking zal 
hebben over de meeste zendtiid. 
Eenieder zal het zonder mee; duidelijk 
zijn dat een belemmering van de zegen
rijke activiteit van de K.R.O. door deze 
plannen mogelijk is, want mocht de 
K.R.O. de eerste plaats verliezen die zij 
met betrekking tot de andere omroepen 
ten aanzien van het ledenaantal inneemt, 
dan zal dit verlies gepaard oaan met een 
aanzienlijk kortere zendtijd. 

• • 

De andere omroepen ontplooien thans 
ee geweldige· activiteit om leden te win
nen en de Katholieke Radio Omroep 
kan ten enenmale niet achterblijven. 
Het zilveren feestgeschenk was een mas• 
sale aanwas van nieuwe leden, maar nog 
velen 111enen dat zij hun radio-omroep 

:de noodzakelijke stegn kunnen ont
houden. 

"Wii leven ,thans in een tijd di� groots is 
• aan Katholiéke initiatieven, initiatieven

die vele offers van ons allen vragen,

maar die dank zij deze offers gereali-
5eerd kunnen worden. 
Zo zal ook het initiatief van Pastoor 
Perquin in zijn huidige uitbouw va'n 
practisch katholiek Apostolaat gesteun'd 
moeten worden door ons allen. 
Enige cijfers mogen de noodzaak van het 
bovenstaande benadrukken. 
Bij analysering van de ledencijfers is  
zonder meer vast te stellen, dat de twee 
Katholieke provincies, die uit de aard 
van de zaak de meeste leden konden 
leveren, hun taak slecht verstaan. 
Terwijl Noord-Brabant de viifde plaats 
in de rangorde inneemt, is Limburg de 
hekkensluiter. 
En zoals de provincie haar taak slecht 
verstaat, zo ook de dorpsgemeenschap
pen. Hierover de navolgende cijfers: 
51 % van de Katholieke gezinnen 'in 
Boxtel(inclusief Gemonde) is geen li'd 
van de K.R.O. Voor Esch luidt dit cijfer 
60 % en voor Liempde liefst 70 %. (cij
fers naar de toestand per 1-1-'51 ). ·' 
Deze cijfers zeggen ons in al hun nuèh
terheid dat een groot aantal Katholieke 
gezinnen hun omroep niet steunen. 
Om redenen hierboven reeds uiteenge
zet, daarbij het werk van de K.R.O. i'n 
een nog grootser perspectief ziende 
(Katholieke televisieuitzendingen!), zal 
het zonder meer duidelijk zijn, dat het 
ledenaantal opgevoerd moet worden. 
Daarom begrijpe eenieder in deze zijn 
plicht, die kort omschreven luidt: .,Ge
baseerd op de overtuiging dat een lid
maatschap van de K.R.O. in zich een 
daad is ter ondersteuning van modem 
Katholiek Apostolaat, wordt men lid 
van de K.R.O. door abonné te worden 
op de Katholieke Radiogids". 
Men schrijve hiervoor naar Administra
tie K.R.O. te Amsterdam. De abonne
mentspri,is is f 0,20 per week, f 5,- per 
half of f 10,'-per jaar. 
En zij die reeds lid zijn, handhaven oók 
voor 1 1952 hun lidmaatschap! 

De vertegenwoordiger van 'het 
Dekenaat 'Boxtel in de Diocè
sane Contactcommissie '11'.oor -ae 
KR.O. 
W. v. d. BROEK 

.. 



fJ�ps ..... 
* Dat had ook wel in Terloops gemogen, hoorden we dezer dagen terloopsopmerken. Dat "dát" was A VRO's radioreportage over Boxtel, vorige week Dinsdagavond uitgezonden in de rubriek,,Dit is uw land, uw volk" ...... * Wel-nu: ofschoon wij niet gerekend hadden op een minutieus uitgebalanceerd klankbeeld, is het geval ons danig tegengevallen. En ook al hadden we voor die avond alle chauvinistische gevoelens van ons af laten vallen, toch hebben wij het onderhavige klankbeeld niet veel meer gevonden dan een oppervlakkig en klakkeloos volgepraat en volgespeeld radiobrouwsel. Punt! Uit!!! 1c. We zouden nog even wat scherp kunnen blijven, zij het dan ook met andermans woorden. Die vorige week gelanceerde opmerking over Herlevend Boxtel en de Boxtelse culturele verenigingen - in de botsing der Boxtelse meningen - heeft n.l. genoeg reacties losgeslagen om er het gehele sterren-arsenaal van deze rubriek aan te verbruiken. De een wil echter teveel, de ander te weinig; de een heeft over- en de ander onderwaardering; de een schermt met te veel, de ander met te weinig plannen. Daarom laten we de kwestie, zonder deze op een dood spoor te willen loodsen, maar voor wat ze is. Wij blijven alleen sterk voor onderling overleg! Mogelijkheden en onmogelijkheden zullen dan 't best blijken, terwijl de een en passant ook te weten komt wat ie aan de ander heeft. En dat is wat waard! * Om de ene ontevredenheid op de andere te laten volgen, zij hier gezegd, dat velen het weer niet eens waren met de route, die St. Nicolaas j.l. Zondag volgde. Hieruit blijkt niet alleen, dat de ouderen nog altijd secuur de gangen van de Bisschop van Myra volgen, maar ook dat velen van hen weinig 
Practische Cadeaux 
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Ouders bijeenkomst Na andere is nu voor ouders van de St. Petrusparochie een serie oudersbijeenkomsten begonnen, waarvan Zondagmiddag de eerste werd gehouden. E1:n honderdtal vaders en moeders hadden aanJ de oproep gevolg gegeven. Ook onderwijspersoneel en leiders(sters) van j •ugdverenigingen waren tegenwoordig. Kapelaan· Verhagen introduceerde Pater Van Kaam, die op deze eerste bijeenkomst met de ouders kwam praten over de opvoeding der kinderen van 12 tot 17 j.iren. Hij releveerde dat in Boxtel ruim 
400 jongens en 400 meisjes, boven die leeftijd, reeds zijn ondergebracht in de diverse verenigin�en en de Mater Amabilisschool, waar hen bijstand voor het leven kan worden gegeven. Voor de jeugd van 12-17 jaar bestaan de verschillende rnrmen van jt!ug<lwcrk, doch zoals bekend wordt hi�rme,• slechts ceu klein getal bereikt, terwij, juist de op,oeding der jeugd van deze leeftijd de grootste moeilijkheden meebrengt. Dit is mede reden geweest waarom in overleg met de leiding van het jeugdwerk besloten werd tot het beleggen van oudersbijeenkomsten. Kapelaan Verhagen vroeg nu àe vaders -en moeders op deze bijeenkomsten hun -ervaringen gemoedelijk te bespreken, zij
het door het stellen van vragen in hetopenbaar of schriftelijk, want de opzetis om de ouders te helpen.Na deze inleiding behandelde Pater Van Kaam psychologische en. functionele verschijnselen bij de kinderen van de zogenaamde moeilijke leeftijd, en gaf daarbij richtlijnen volgens welke de ouders terhandhaving van hun gezag en ter uitvoering van hun opvoedende taak hetbest zouden kunnen handelen of op-treden.In deze les behandelde spreker vele verschijnselen, die door waarneming. controle en wetenschappelijk zijn vastgesteld omtrent de jeugd in de rijpingsjaren; hoe kinderen in de leeftijd tussent 2 en 17 jaren denken en handelen; deachtergrond van vele moeilijkheden, deinvloed van radio, film, lectuur en wat door allerlei technische ontwikkeling deaandacht opeist van ouders en opvoeders.Alle gegevens, die de belangstelling moeten hebben van de ouders, omreden ereen verhelderend inzicht door wordtverkregen op hetgeen zij met de kinderen ondervinden. Bijzonder nuttig ookomdat er door de snelle materiële ontwikkeling zo'n groot verschil is ontstaanin de omstandigheden waaronder de kinderen thans opgroeien, tegenover diewaaronder de ouders zijn opgegroeid.De aanwezige ouders zullen wel overtuigd zijn geworden van het grote nutvan deze bijeenkomsten, niet het minstomdat zij aanvoelen hoeveel er sedertweinige jaren zo geweldig is veranderd,waardoor het voor hen dikwijls moeilijkwordt hun kinderen te begrijpen. En aangezien hen naar wetenschappelijkenorm verklaard wordt waarop zekereverschijnselen, als geestelijke spanningen, afwijkingen in gewoonten, of watdan ook, berusten, zullen de meestevaders en moeders gaarne gebruik blijven maken van deze ontwikkelende bijeenkomsten.Als zij dan nog, zoals kapelaan Verhagen in zijn slotwoord nogmaals verzocht,door het stellen van vragen medewerken, zullen moeilijkheden door samenspreking kunnen worden opgelost.Zq ku�nen deze bijeenkomsten een belangrijke uitwerking krijgen tot in verretoekomst.De volgende oudersbijeenkomst wordt gehouden op een der Zondagen tussen St. Nicolaas en Kerstmis. Nadere bijzonderheden hieromtrent volgen nog. 

oog hebben voor de moeilijkheden, die aan zo'n tocht verbonden zijn. Het is bijv. ondoenlijk de route nog te verlengen, zodat jaarlijks de een of andere straat het voorrecht van het Hoge Bezoek eens zal moeten laten aan een straat, die dat voorrecht nog niet gekend heeft. Zo zulle.n volgend jaar de ontevreden stemmen van nu wel tevreden, en de tevreden stemmen van nu wel ontevreden zijn. "-t Met- gegronde voorstellen (of klachten) over de jaarlijkse St. Nicolaasrit kan men natuurlijk altijd terecht bij het bestuur van die harmonie, welke er altijd op uit is dit feest in de beste harmonie te vieren. De Sint kan men er deze laatste, drukke dagen beter niet om lastig vallen. Het zou 'n heilige toorn bij hem kunnen opwekken ........ . 
* Mochten leden van de plaatselijkejeugdbewegingen-voor-meisjes dezer dagen bij U aankloppen om oude radiogidsen, dan weet U, na dit gelezen tehebben, dat het voor de blindenzorg is.(Betrouwbare blindenzorg uiteraard).Men hoopt, dat U wekelijks de ouderadiogidsen voor dit doel weglegtr *Het zilverpapier blijft natuurlijk voor demissie. De Witte Paters op de Burgakker houden zich aanbevolen, dus voor alhetgeen op surprise-avond zilverpapierblijkt te zijn, weet U de weg. * Deangst van ons leven hebben we dezeweek uitgestaan, toen een kind de Sintals het ware even onder de baard zouwillen kijken, omdat het in de ene krantlas, dat St. Nicolaas ZondagmiddagBoxtel zou bezoeken en in de anderekrant, dat Esch op die tijd door de GoedHeilig Man aangedaan zou worden . . ... . Het keek van de bladen op met een paar ogen waarin een ondeugende schittering ons zei : ,,Dacht U, dat ik niet wist waar Abraham de mosterd haalt?" Omwille van 't verlanglijstje zal deze vraag dit jaar echter nog wel onuitge-sproken blijven ..... . 

Kapelaan Verhagen 
12 1/2 Jaar Priester Maandag 3 December a.s. is Kapelaan Verhagen, van de St. Petrusparochie, 12½ jaar priester, wat uit hoofde van het verheven ambt een jubileum genoemd mag worden. Hieruit volgt echter niet, dat op grootse wijze feest wordt gevierd. Slechts op bescheiden wijze zal ,de dag . herdacht worden, waarop hij werd gewiid tot de heilige dienst aan het altaar en hem de hoge verantwoordelijkheid voor het zieleheil werd opgelegd. Zo bescheiden kan het echter ook weer niet zijn of Kapelaan Verhagen zal a.s. Maandag, wegens de hoge opvatting van zijn roeping en zijn grote werkzaamheid, bliiken van achting en waardering in ontvangst moeten nemen, zowel vanuit Boxtel als ver daarbuiten. Parochianen en oud-parochianen, alsmede de verenigingen waarin hij op enigerlei wijze werkzaam is of werkzaam was, zullen de algemene hoogachting op de schone dag zeer zeker komen vertolken . Moeten we nog iets vermelden van de activiteit van Kapelaan Verhagen, deze sterk levende mens, die al ziin krachten activeert voor het algemeen welzijn? Welnu, we weten allemaal dat in onze plaats op zijn initiatief en door zijn grote werkzaamheid in weinige maanden tijds de zegenrijk functionnerende Mater Amabilisschool tot stand kwam, zodat nu een groot aantal meisies practisch kunnen worden ontwikkeld voor haar toekomst. Een grote stuwkracht ondervonden ook de R.K. Boerenbond, de V.KA.J. en de Vrije Jeugdbeweging voormeisjes van hem. En was het niet Kapelaan Verhagen, die in onze plaats hetemigratieprobleem stelde en op vruchtbare wijze zijn beste krachten gaf voorde oplossing daarvan? Er zijn nog talloze "werkobjecten" meer, waarvoor dejubilaris zich reeds heeft ingespannenin de korte tijd, dat hij in Boxtel werkzaam is. Ongetwijfeld méér dan onsregels ten dienste staan om dit priester-. feest in te leiden. Het zal allemaal welhet best tot uiting komen op de dagvan het 12½-jarig priesterfeest zelf:3 December. -o-Naar we vernemen ziin ook de oudkapelaans van de St. Petrusparochie H. A. C. Beex (,,Reinier v. Arkel" te 's Hertogenbosch) en A. P. J. Damen (Allerh. Sacrame�t te Tilburg) op Maandag 3 December 12½ jaar priester. 

Plaatselijk Nieuws K.A.B.-KINDERFEEST. De K.A.B., afd. Boxtel heeft voor de kinderen (4 tot met 11 jaar) van haar leden wederom een St. Nicolaasfeest georganiseerd, dat beslist in de smaak zal vallen. Op Woensdagmiddag 5 December staat de Ark om 1, 3 en 5 uur open voor de kinderen van die ouders, welke op Zaterda�iddag 1 December van 3tot 5 uur in het Verenigingsgebouw op de Burgakker de kaarten afhalen, die recht van toegang tot dit kinderfeest geven. Bij het afhalen van de kaarten gelieve men bewijs van lidmaatschap en • trouwboekje mede te brengen. AANGEREDEN. Dinsdagavond werd Kees Poirters op de Bosscheweg tegenover Lindenlust door een auto aangereden, toen hii per fiets de weg wilde oversteken. Door de snelle reactie van de autobestuurder, die links uithaalde en met zijn auto door de heg van Lindenlust schoot, had de aanrijding niet zo'n heel ongelukkig gevolg. De fiets van Poirters werd Rekraakt en hijzelf tegen de grond gesmakt, waarbij hij een vleeswond kreeg aan de dij. Wel moest de man in het ziekenhuis worden opgenomen. 

DE KAJOTTERS EN ST. NICOLAAS. Enige tiid geleden hebben de Kajotters in Boxtel een actie op touw gezet om oud speelgoed te verwerven. Deze actie mocht behoorliik geslaagd genoemd worden, omdat men met het oog op de capaciteiten van de Kajotters gerust op een algehele metamorphose van het opgehaalde speelgoed kon rekenen. Wekenlang hebben de KA.J.-ers een groot gedeelte van hun vrije tijd opgeofferd om de oude goederen weer bruikbaar te maken als St. Nicolaasca:leau voor kinderen van behoeftige families. Niet zonder succes, daarvan zal men zich a.s. Zondag kunnen overtuigen in De Kaiuit, waar de Kajotters aan belangstellenden van 2 tot 7 uur n.m. gelegenheid zullen geven om het vervaardigde te bezichtigen. Iedereen is van harte welkom. W. v. d. STEENGAAT MET PENSIOEN tDe werkbaas van gemeentewerken gaat na een dienst van ruim 30 jaren Zaterdag 1 December a.s. met pensioen. W. v. d. Steen is een kenner van Boxtelgeworden, zoals er weinigen zijn. Iedereweg, iedere waterloop, alle wegbeplantingen kent hij; want in opdracht van"de opzichter' had hij voor dit alles tezorgen met zijn mensen.In deze diensttijd waren er bijzonderejaren, wij denken bijv. aan de moeilijkejaren van de werkverschaffing en deoorlogsjaren.Na de oorlog werd hij in zijn oudefunctie hersteld; doch hij sukkelde sindsdien met zijn gezondheid. Dit is ook dereden geworden dat hij voortijdig metpensioen gaat.KANARIEVERENIGING ,,HET ZUIDEN". Op Zaterdag 1 December houdt de Kanarievereniging "Het" Zuiden" haar jaarlijkse, onderlinge kanarie-zangkeuring in café Van Rooij, Baroniestraat. Er zal echter geen tentoonstelling worden gehouden omdat genoemde vereniging deelneemt aan de Internationale Kleur- en Zangwedstrijd welke op 16 Dec. a.s. in Tilburg wordt gehouden. Wel kan iedere kanarieliefhebber Zateravond na 8 uur een prima collectie vogels komen bewonderen. HOLLANDSE KROPPER BEKROOND. De Hollandse Kropper van de heer Steenbekkers uit de Stationstraat, werd op de Sierduivententoonstelling te Spekholzerheide door de jury unaniem gekozen als de beste duif van de expositie. De heer Steenbekkers mocht voor deze hoogste bekroning een door. H. M. de Koningin beschikbaar gestelde medaille in ontvangst nemen. LIEMPDE BAAS BOVEN BAAS. In Liempde werd door de parochiële afdeling van Katholiek Thuisfront opgehaald voor de actie "Baas boven Baas" 
f 223,-. Prachtig! 

SPORT-NIEUWS R.K.S.V. ,,O.D.C.", BOXTEL. Programma voor a.s. Zondag: O.D.C.-Korvel 2.30 uur 
0.].C. 2-O.D.C. 2 Tico-O.D.C. 3 O.D.C. 4-D.V.G. 2 12.00 uurA.s. Zondag wórdt de eerste helft vande competitie afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Korvel. Deze ploeg laatvooral de laatste wedstrijden opmerkelijke dingen zien; het is dus zaak voor deO.D.C.-ers op te passen. Werken voorde volle 100 %, dan kunnen beide puntjes in Boxtel blijven. Het tweede elftal gaat bij O.J.C. op bezoek en wij verwachten hiervan een overwinning. O.D.C. 3 en 4 zullen het respectievelijktegen Tico en D.V.G. zwaar te verantwoorden krijgen.

St. Nicolaas:::Kruiswoordraadsel Oplossing en . ... winnaars. Vele lezers van Brabants Centrum hebben getracht ons de oplossing te verschaffen van het St. Nicolaas-Kruiswoordraadsel, dat vorige week aan de beoefenaars van de geliefde denksport werd vo,orgelegd. De meesten onder hen deden het met succes ...... zonder fouten;. sommigen met minder succes. ..... dus mét fouten. De tien prijzen, die wii uitloofden, zijn inmiddels verloot onder het grote aantal inzenders van goede oplossingen. De volgende personen werden rechthebbers op de prijzen, die zij, zoals bekend is, zullen besteden aan een door henzelf aangewezen kind: A. de Nijs, v. Leeuwenstraat 55 1 R. Dekker, Kasteellaan 1 1 J. Bullens, Stationstraat 20 1 Mej. J. Veroude, Rechterst:aat18 1 Mej. N. v. Erp, Zandvliet 261 P. C.v. d. Loo, v. Hornstraat 47 (allen Boxtel)M. de Laat, Velder D 63, Liempde; Th.Konings, A 46;- Esch, Wed. J. Konings,A 58, Esch, H. v .Engeland, Wetb. v.Ebbenlaan 123, Helmond.Teneinde de winnaars in staat te stellen om de betreffende kinderen met de gewonnen prijsjes te verrassen, hebben wij enkel de namen van de oplossé'rs vermeld. 
O.D.C.-Junioren.Programma voor deze week:Zaterdag 3 uur:ODC 13-Boskant 4 Zwaluw 9-ODC 12 O.D.C. 9-Wilhelmina 11Nieuwkuyk 5-ODC 8 Haarsteeg 5-ODC 7 Zondag 12 uur: ODC 6-Concordia 7 1 uur: ODC 5-Schijndel 5 R.K.S.V. ,,BOXTEL". Programma voor a.s. Zondag: W.V.V.Z. 1-Boxtel 1Boxtel 2-Haarsteeg 2Boxtel 3-Essche BoysIréne-Boxtel 4

2.30 uur 2.30 uur 12.00 uur 2.00 uur Zoals men ziet weer een volledig programma voor de senioren-elftallen van de R.KS.V. ,,Boxtel". Mogen we nu ook op de volle winst rekenen? HOCKEY. Uitslagen Zondag 25 November 1951: Dames: Mep-Oirschot 3-2. Het eerste dames-elftal wist van de Oirschotse dames te winnen en zegevierde verdiend met 3-2. Vooral de verdedigingen waren aan beide zijden goed op dreef. De voorhoede van Mep vormde een beter geheel en speelde beter samen waardoor de overwinning door de Mepdames behaald kon worden. De overige thuiswedstrijden werden afgelast. STANDENLIJST HOCKEY 
Forward Push 

Heren: 
Tilburg 2 's Bosch Mep Pelikaan Breda 2 Zwart-Wit 2 

Promotie klas A: 
7 7 0 0 14 7 6 0 1 12 7 2 3 2 7 7 2 2 3 6 7 2 2 3 6 
7 2 1 4 5 

7 2 0 5 4 

7 1 0 6 2 

CROSS-COUNTRY. 

29-224-911-1521-2116-1619-2312-3010-26
De Boxtelse paardenliefhebbers staat weer een interessant gebeuren te wachten, nu het Bereden Peloton van de Rijkspolitie a.s. Zaterdag 1 December in samenwerking met de Rijverenigingen St. Martinus uit Boxtel en Prinses Irene uit Liempde, een cross-country zal houden. Deze cross-country zal gehouden worderi in de bosrijke omgeving van Moorwijk, Molenwijk en daarachter liggende gronderi. Aanvang 2 uur. Wij twijfelen er niet aan of er zullen Zaterdagmiddag veel belangstellenden in de nabijheid van Molenwijk zijn om deze rit over 'n interessant parcours van nabij te volgen. 

Het afhalen der prijzen, dient indie1 enigszins mogelijk ook door hen persoonlijk te geschieden, en wel Woensdag 5 December op het bekende adres: Molenstraat 19, Boxtel. De oplossing van het kruiswoordraadsel luidt: 
HORIZONTAAL: t. pon. 3. l.i. 5. ra. 6. hol. 7. set. 8. cent. 1 t. Ede. 12. V.S13. eire. 15. te. 17. dom. 18. pesos. 22edel. 23. ja. 25. os. 27. op. 28. span. 30.mijl. 32. slot. 34. ros. 36. a.v .. 38. kok.39. era. 40. sta. 42. ober. 45. si. 47arena. 49. ijs. 51. ieder. 53. eed. 54. idle 56. restant. 58. jaar. 60. en. 61. eg. 63steeg. 67. ka. 68. condor.· 70. alk. 71ma. 72. li. 73. hen. 74. pedant.
VERTICAAL: 1. procent. 2. o.a. 3. lot 4. l.i. 7. snee. 9. Ed. 10. asem. 14. idem.16. een. 18. por. 19. epos. 20. os. 21. spa.24. as. 25. oor. 26. staart. 31. lok. 33.Leida. 35. stad. 37. re. 41. ar. 43. balans.44. rij. 45. set. 46. de. 48. ei. 50. sr52. en. 55. e.a. 57. el. 59. ree. 64. tank.65 .. garant. 66. scalp. 69. olie. 73. jia.De woorden 6; 12; 29; 51; 62 verticaal vormen de zin: Het vrolijk avondje is gekomen. 
Alarm in de 

uitgeverskringen 

De mededelin� van· de papierfabriek Van Gelder Zonen dat het krantenpapier, wegens de enorme stijging van de houtprijzen, met 33 procent zal worden· verhoogd, heeft de uitgevers van kranten en periodieken doen opschrikken: Zii werden vorige week in spoedeisende vergadering bijeengeroepen om te beraden wat als gevolg van deze prijsverho-1(.ing zal moeten gebeuren .. In aanl!)erking nemende dat de krantenbedrijven over het algemeen niet in bii• zonder gunstige positie verkeren, is het volkomen begrijpelijk, dat de uiti!evers bevreesd zijn voor de gevolgen, die deze prijsverhoging voor hun onderneming 
zal hebb!,!n. D_aarbij komt n�g een verhoging der bedrijfskosten wegens invoering der werkloosheidswet, de in uitzicht l(estelde verhoging van post- en telefoontarieven 'enz. Een prijsverhoging zal noodzakelijk word�n. alhoewel de uitgevers vrezen voor de gevolgen. Immers, indien hierdoor het aantal abonné's zou verminderen, zal het resultaat ener verhoging naar evenredigheid der verminderde·· abonnementenopbrengst gereduceerd worden, terwijl de bedrijfskosten, ongeacht het aantal abonné's gelijk blijven. Wat de bedrijfs- en exploitatiekosten betreft, deze zijn sedert 1940 in menig opzicht verdrievoudigd en voor wat het papier betreft is de prijs hiervan, in vergelijking met t 940, verzesvoudigd met ingang van 1 Januari 1952. Vergelijken we hiertegenover de abonnementsprijs, dan zien we dat deze tot nu toe slechts is verclubbeld. Het is ons nog niet bekend wat zal gaan gebeuren en de uitgevers kunnen slechts hopen dat de abonné's op een eventuele verhoging welwillend zullen reageren door handhaving van hun abonnement, hierbij overwegende dat tot-no,g-toe geen enkel artikel zo laag in prijs gehouden is als juist de krant, die hen voor enkele centen van het nieuws op de hoogte houdt en daarbij zelfs nog wordt thuisbezorgd. Vanzelfsprekend hopen ook "wij" dat Brabants Centrum bij het nemen van maatregelen niet in moeilijkheden zal komen en h�t aantal abonné's op· peil zal blijven. Dit is nodig om ons plaatselijk blad te kunnen handhaven. 

Voor de vele blijken vanmedeleven en deelneming, ons betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden onzer geliefde Echtgenote, Moeder, Behuwden Grootmoeder 

Te koop: een toom zware Te koop: een toom beste bigG. Y. biggen met gemerkte gen. G. Vogels, Kleinderzeugjes en driftvarkens. W. liempde 20. Te koop: een best stierkalf om door te mesten. M. de Groot, Coevoortseweg, Boxtel. 

CORNELIA JOHANNA OLIEMEULEN geb. Bovendeert, betuigen wij onze hartelijke dank. C. OllerneulenM; OliemeulenM. Ollemeulen-PortierDorientjeBoxtel, November 1951. 
Antiquair! Te koop: roodkoperen sierketel ca 50 1 inhoud. Te bevragen Molenstraat 19. Te koop : een toom biggen N.L. Van Pinksteren, Tongersestraat 38.Te koop: een vet varken, ook een half, en een jonge trekbok. Oirschotseweg 15. 
�----

1 GOEDE SINT, 
GEEF HEM!! ... Een fijne Franse , Sigarettenkoker 1 8,75 Een leren Portemonnaie 

f 6,75, 3,75, 1,98 Keurige Actetas 
1 14,70, 10,40 of sterke Sokken 

'-, 
1 3,75, 'l,75 gekocht bil 

HEIJMANS BREUKELSESTRAA T 63. � 
__...___,._ 

van Esch, Roond t0a. Een toom biggen te koop. Te koop: prima Herenfiets, Th. Sleutjes, Kasteren B 37, compleet. Bevr. Fellenoord 8. Liempde. VERLOTING van pop, kussen, . fruitmand en restanten van de Bazar, a.s. Zaterdag om 4 uur in Prot. Verenigingsgebouw v'an Leeuwenstraat 40. KOMT .ALLEN!! Een prima maalkalf, een toom beste biggen, hakselmachine, dorsmachine met manége en een damesrijwiel te koop. Kalksheuvel t. Te koop: biggen bij C. VisTe koop: een toom zware ------------ sers, Vorst 21a. biggen N.L. M. de Bresser, Een Dienstbode of HuishoudOnrooi 13. ster gevraagd bij Alph. van 

B.z.a. meisje (16 jaar) als werkster voor drie dagen per week of voor halve dagen. Bevragen Molenstraat 19. 

GOEDE SINT, 
GEEF HAAR!! ... Een Leren Poederdoos slechts 1 3,65 Een Luxe Portemonnaie 
1 7,25, 5,50, 3,40, 1,95 Warme Pantoffels 1 4,95 

lof Prachtige Nylons 1 6,75 gekocht bij 
HEIJMANS BREUKELSESTRAA T 63. 

�-•--� Te koop: herenfiets, compleet en in goede staat. Julianastr. 8. Te koop: een toom beste biggen bij J. de Laat, Langenberg 15. 

Heesch, Rechterstraat. Te koop: z.g.a.n. haardkachel en een fomuiskachel bij Frans Gevraagd voor Vrijdags nette van dèr Meyden, Nergena 12. Werkster. Barten-van Meurs, Baroniestraat 59. Te koop: een partij Bellefleurappels, bij A. van de Sande, Kalksheuvel 53. Te koop: een nieuwe Kruiwagen, Honingslinger en Voetbalschoenen, m. 39 en winkelopstand. Te bevragen R. van Cuykstraat 30. Te koop: 10 jonge kippen, 

C. ESHUIS

BEEDIGD MAKELAAR 
EN TAXATEUR LEENHOFLAAN 6 BOXTEL ALLE VER.ZEKERINGEN 

volop aan de leg • en twee 
Voor u, Boekhouding enbeste biggen. A. Blummel, Bosscheweg 75. Belastingzaken Te koop: een toom beste big- Accountant Te M. koop: een toom biggen. gen bij M. v.d. Steen, Essche-
KNECHTEN Peijnenburg, Boseind 31. baan 18. Te koop: Drie tomen biggen N.L. Schijndelsedijk 11.Te koop: biggen en driftvarkens N.L. en kamerkacheltje. J. v. d. Sande, Liempde Loeeind.

------------Te koop: twee tomen biggen N.L., waaronder gemerkte.Odulph Verhoeven, Tongeren 1. Te koop: 15 jonge, leggende W.L. kippen. v. Hornstraat 12.

VEGHEL 
Lid v.d. Re�. c,11. v. Belast. Cona1le1tea 

Spreekuur Vrijdairs 11-1 uur Café H. VAN ROOIJ, 
Barooiestraat, Boxtel 

!' 

-~
 

------------------------::.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:..--



De hartewens van·: elke huisvrouw 
390.- enk 65 sor terin-PHILIPS RADIO vanaf f 1 60.- . diverse Steeds de juiste t-ijd uit uw stopcontact. vanaf f 28.50

� 

prijzen. PHll 1PS "PHlrnHAVE" , droogschee• apparaat e an ,ge f 47 __ 

Een 
H.H. Vissers. Heden snoekv1s1es verkrijgbaar. Koks, M�Henstraat 37, Boxtel. In gezin met schoolgaande kinderen wordt nette Dienstbode gevraagd, als hulp in de huishouding. Was buitenshuis. Hulp· aanwezig. Bevragen Molenstraat 19. • 

Te koop: kinderri_jwiele,n in diverse maten, nieuw en als nieuw, Dames- en Herenrijwiel in prima· staat. Bosscheweg 52. Te koop: een electrische pic- , up f 35,-, houten step f 2,-, bolderwagen f 4,-, • kruiwagentje f 1,75. Baroniestraat 77. Te koop: guitaar, z.g.a.n. Te koop: dragende varkens· 
f 32,-. M. Bergman-Schalkx, en biggen N.L. v. d. Sande, Heikantstraat A 16, Esch. B 49, Esch ... Gevr�gd: net dagmeisje in klein gezin. Was buitenhuis. Veel ·vrij. Brieven onder nummer 32, Molenstraat 19. 

----------Te koop: gevraagd een in goede staat verkerende mandoline of guitaar. Aanbiedingen Molenstraat 19. 
---------
■ Voor NUTTIGE St. Nicolaas· geschenken 1

1 
· slaagt U zeker bij • 1 

. G�m�II. 
1 Nergens goedkoper • • 1 

PANTOFFELS, vanaf . . . . . . . f '.2, -

kleine stofzu • -

VAN BOXTEL 
N.V. HANDELMIJ .

. 

CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL, TELEFOON. 479 

Wollen jersey blouse umper met Kimonomouw Wollen vest f. 13.75 alléén in zwart f. 16.75 1. 16.75 Corduroy blousemet tricot boord 
De Sint strijkt pijnzend langs z'n baard: 
W aar is de gulden het meeste waard? 
Echt iets voor haar? Waar moet ik heen? 
Natuurlijk, snel nadr Witteveen! 

1. 13.75

Amsterdam, Kalverstraat 4 5-4 7 Eindhoven, ReC:htestraat 50 1 LAARZEN, vanaf . . . - . . . . f 4,95 1KINDERSCHOENEN, vanaf . . . • f 5, - • -----------'------------------------------------------LEUKE DAMESSCHOENEN, reeds van f 16,90 1 PRACHT HERENSPORTSCHOENEN 1 met Parazolen . . . . . . . . . f '.2�,95 SOLEXLAARZEN, met leder gevoerd, slechts f '.29,95 HOCKEYSTICKS, vanaf . . . . . . f 9,75 TAFELTENNISSPELEN, vanaf. • f 4,95 

1 GYM-SCHOENEN, vanaf . . . . . f 2,751 • Elke kopér ontvangt gratis eenPRACHTIGE KALENDER
1 met Prijsvraag en tevens G R A T I S B O N N E N. 

1 
1 JS:o,� : .. rth?.d �P�-l�<i� 1 
1 STATIONSTRAAT 14 . - TEL. 296 - BOXTEL 1
■---------

EEN KEUR VAN 
ST. NICOLAAS-

' 

PLUCHE TAFELKLEDEN. Perzische dessins, 140 x 170 cm 
BEDSPREIEN MET VOLANTS � � � in terra en gro�n,-2 persoons . "l "i • Ö:UD HOLLANDSE DOEKEN. " • • . mooie dessins, vanaf • SCHOMMELSTOEL TJESmet zeer mooie bekleding
LIGSTOELENstevige kwaliteit, vanaf
SMYRNA KLEEDJES.• voor· salon- of kamertafel, vanafCOCOSKARPETTEN200 x 300 cm, gedekte dessins . '. . HANDWEEF TAFELKLEDEN 

1J:(..� moderne dessins, 125 x 150 cmW@ SL:AAPKAMERKLEEDJES � zuiver wol, 50 x 100 cm

4ll!lllllltlll1111111lltllllllllll!lllllllllll111111111111111111111111111111111111111llllllllllllllll!lll!lll11ll11lllllllllllllll11IIIIIIIII" 

AL�E!��!!A�!G 
:_==_/ Voor 't

i = .,Heerlijk i van de Sectie op MAANDAG 
avo· ndJ"e". -_;;_=· 3 DECEMBER 's avonds 7 uur _ bij H. v. Rooij. Op deze ver- � gadering moeten Sectiecom- � � missie en afgevaardigden wor- BANKETLETTERS, per pond 1,50 iden gekozen en _ wordt de � BANKETLETTERS,· zuiver amandelspijs, p. pond 2,75 ; agenda voor de komende ver- AMANDl:LSPECULAAS per 250 gram 65 - 75 ::i gadering te Eindhoven op 7 SPECULAAS per 250 gram 48 - 65 � December besproken. Gezien GROTE SPECULAAS HARTEN 85 et. ; de belangrijke agenda worden _ CHOCOLADE BEESTJES per 100 gram 45 et. ::i allen die zijn aangesloten bij f SUIKERBEESTJES per 200 gram 41 et. � de K I ter vergadering ver- � BORSTPLAAT per 200 gram 37 et. � wacht. - ZIET VANAF D I N S D A G  ONZE •i

�-

17 95 o\c 

. ,.�16.90 �
5_15 @.�' 

19.95 �

Î SPECIALE ETALAGE VOOR GEBAK � � � � � i A.v. o. MEIJDEN ;· ::i PASTOOR ERASSTRAAT 13 j � ; 
,11111111111111111•11111111111•1111111·•11•1111111·1•111111•11•1•1•1111111••1••·1•:····••···• •· , •••• ,,.,,,,,111111•1111111111:,111•1,1•1· DEZE WEEK in 
't ANKER GELDERSE ROOKWORST per '.200 gram 75 et. PRESKOP 100 gram '.26 et. HAMWORST 30.ct. BOTERHAMWORST 30 et. enz. enz. FIJNE SPECULAAS 

75 et. per 500 gram NOTEN 14 voor 25 et. 
C. de Jong=v. Kempenv. Hornstraat 12

GOEDE SINTI GEEF DE JEUGD!! ... 'n School-étui f 1,65. 'n Kam- of Vulpen-étui 
f 1,85- 1,10. 'n Verkennersriem f 1,35. Rubberlaarsjes en Sportkousen gekocht bij HEITMANS BREUKELSESTRAAT 63. 

•/?}. 

21.90 ·!w. 1n Advertentie in

16.90 ' . Brabants Centrum 
49. so r� heeft altijd succes. 

D� zijn nuttige geschenken 
HOEDEN 

OVERHEMDEN 
DASSEN 

SJAALS 

1 1 1 1 

SLIPOVERS enz. 

Wij hebben een prachtsortering 

NAPPA HANDSCHOENEN 

Als speciale service: � Een gratis cadeau•verpakking � voor Uw zelfbinder. 
1 PH. v.Eijck-de Louw 
l KRUISSTRAAT 1 BOXTEL 

nylons 

J1-2 

1�::: �, ( �1iti 
het cadeau dat 

elke vrouw behaagt .. • 

{J _� KINDERSTOELTJES . , 
<I ;��;�;:KARPETTEN • • • : ' • •.•• o 200 x 300 cm, pracht Perzische patronen

HAARD FAUTEUILS 

Rook artike len 
Prachtige Pijpen 

,,BIG BEN" 

• , Perlon wandelkous, mat 2 68 
kleine waeffoutjas • 

Perlon wandelkous, mat 3 48 

Nylon wandelkous. 
sterke an chique dracht 

Kristal nylon, geha■I geminderd, 
mat zwarte naad 

5,68 

6.90 Aanstekers "lmco", etc.Shagdozen Tabakszakken Sigarettenkokers 
In Sigaren alle bekende merken 
Assortimentskisten van f 12,50 tot f 40,-
Dozen Sigaretten 50 s1uks_ verpakking 

onregelmatig�edan • 

Perlon wandelkous 
extra solide 

Perlon kous 
geheel geminderd 

3,95 

4,50
Bert v.d. Braak·--------
Baronlestraat 7 3, • Boxtel 

• 'Telefoon 450 ,, 

Kayser, de beroemde 
Amerikaanse nylon 

7,90 

. 11'1• • ., . •' 

'\~ •, "'. ' . , 
• VÄ·N, ·HOUT 
VERVER GAARD 

•. ., • ; l , ,. 

' .,. 1 ~ ' ··• ., •• ~ 

. l 



Een St� Nicolaas-Cadeau voor heel. Uw leve·n 7 

DAN EEN GERO-ZILMETA CASSETTE 
Vlekvrij .door en door, met onbeperkte garantie 

Cassette 6 personen: ·83,30 " 81,60 - 79,30 - 76,45 - 68,55 • 65,50 - 51,25 - 37,20 - 34,40. 
Cassette met messen: 125,15 -107,35. Cassette 2-ladig, 84-delig: 251,10 • 218,80. Alle GERO-artik�len zijn ook los leverbaar. 

C. s TE IN MAN N, RECHTERSTAAT6 - BOXTEL - TELEFOON 401

St. 'llico.laas stond u.ec8.aasd ! ! 
Rund-, Kalfs-, Varkens- ------------

en Paardenvlees Kantoorboekhandel tl B
Bakbloedworst met Spek 

Ja heus!, over de geweldige ver� 
scheiden heid 

'llq.ton 1James&ousen 
Wij brengen voor hef a.s. St. Nicolaas/eest 
èen 
' 

(jeweldiqe sodewt'}
in alle prijsklassen. 

12,50 8,95 8,75" 7,95 7,50 6,95 5,95 4,95 4,65 4,55 

4,25 3,95 3,75 3,45 2,95 2,45 2,35 2, 15 en 
1,95 

Ook U zult zeggen gelijk De Sint 
een keuze, die men nergens vindt. 

F. J. WITTEVEEN
de zaak voor alléén het betere genre. 

Rl:'CHTERSTRAAT 18 = BOXTEL 

Iedereen weet het 
v. Langen heeft het 

Blijvende St. Nicolaas� 
cadeaux v,oor elke beurs

Dames- en Herenpolshorloges vanaf f 25.
Pendules met bim-bam-slag vanaf f 60.-

met t 4-daags uurwerk 
Verder de merkhorloges PONTIAC" PRISMA, 
UNION, ANCRES, enz. in ruime sortering voorradig. 

ALLE UURWERKEN met 
t jaar schriftelijke garantie. • 

JUNGHANS PENDULES, REGULATEURS, LUXE 
WEKKERTJES en WEKKERS in RUIME KEUZE. 

1 ONZE SORTERING IN GOUDEN, 
ZILVEREN, DOUBLE EN PLEET

SIERADEN IS ZEER GROOT. 

F. P. VAN LANGEN 

steeds verkrijgbaar. 
Iedereen kent onze prijzen. 
DEZE WEEK: 
1 pond Gehakt . 1,30 
t pond Worst 1,40 
t ons gebraden Gehakt 
1 ons Tongenworst en 
t ons Boterhamworst 

SAMEN VOOR 90 et. 

J. Buddemeijer
MARKT 29 

■ 

Baroniestraat 87 • Tel. 530 

Koopt hier Uw 

St. NICOLAAS 

GESCHENKEN O,xte 

,, !!I � .. 
- -�

1 

- ---.

: ·=-::..; 
r -4 •

l\.: 

\ • \,_(l\\ �"" � :��\ I,� \.;: �,�\\
�\,1 k, \..' 

71-J�), \. �� ,i ' \. 
\\)}, -:;;, 

60 et. per ½ kg.
LEVERWORST · . . : . . . per ½ kg. f 0,70 
GELDERSE GEKOOKTE WORST . . per ½ kg. f 1,30 
GELDERSE ROOKWORST . . . . per ½ kg. f 1,80 

Profiteert van onze bekende lage vleesprijzen. . • 
Ook wij ponden •rundvlees uit op nader bekend te maken 
datum. Alléén van 

GOEDGEKEURD RUNDVLEES 
tegen zeer lage prijzen. 

fa. J. v. LIEVENOOGEN 
FELLENOORD 2 • BOXTEL 

STATIONSTR. 62 • TEL. 584, • Z!Er ErALAGE 

MEER KEUS - BETERE ·KWALITEITEN ! 

Wist u' dat wij voor
BEST EN OMGEVING 

de grootste en mooiste zaak hebben, met de 

GROOTSTE SORTERING IN 

HUISHOUDELIJKE EN 
LUXE ARTIKELEN? 

• 
Specialiteit in 

Serviezen en Keukenuitzetten 
.. 

VOOR SPEELGOED 
&laagt U nergens beter dan bij 

· Th. MEULENGRAAF-DE WERT
DORPSTRAAT • BEST 

Teletoon 278 
Bij aankoop van f 1,00 een gratis lot met kans 

op pr.ichtige rrijzen. 

._ ______________ ..
■ 

taai-taai 
Zo leuk om in je schoentJe te vinden 

GRATIS BONNEN 
De meeste prijzen vallen ook dit jaar 

• NATUURLIJK IN ..... . 

Iedere dag geopend van 9 uur v.m. tot 9 uur n.m. 

per stuk 
Set. 

Koopt nu nog gauw een lot. in de Afrika-Loterij. 

:·1
········································�···········:

• •• •
: DE BIJ UITSTEK IDE_ALE SURPRISES 1 t• • 
: EEN HORLOGE : 
: EEN WEKKER : 
: EEN PENDULE OF KLOK :
• • 

� se!!�!!!!!rdeligste• 

• ♦ 

: BLIJVENDE EN DANKBARE GESCHENKEN :• •• •• • GROOTSTE KEUZE • 
• • • • NIEUWSTE MODELLEN • 
: ��:K�= 1: :E� �1'A� • VOORDELIGE PRIJZEN i 

Amandel speculaas 58 et. 
if{jn '.gekruide speculaas 48 et.

per 250 gram 

: VAN VERTROUWEN • VAKKUNDIGE VOORLICHTING :
• ♦ 

:, VOOR 'U lURWERKEN : 
♦ . . . ♦ 

f pa A.V. VLE'RKEN, BOXTEL lf 
• , 

,K.RtllSSTRAA T 10 TEL. -H-i • 
• . ♦ 
♦ ♦ 
• 

. ·--
• ♦ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Die J ahreszeiten 
BINNENKORT IN BOXTEL. 

In verband met de op handen zijnde 
uitvoerinJ( van "Die Jahreszeiten", van 
Hay�n, door R.K. Boxtels Gemengd 
Koor en Boxtels Orkest, hebben wij 
gemeend er goed aan te doen enige 
levensbijzonderheden te geven van de 
componist, alsmede een beschrijving 
van zijn meesterwerk "Die Jahreszei
ten". Mogelijk valt het beluisteren èn 
genieten ervan U daardoor ook ge
makkelijker. 

FRANZ JOSEPH HAYDN. 
Franz Joseph Haydn werd 31 Maart 
1732 geboren in het dorpje Rohrau in 
Beneden Oostenrijk. Zijn vader' (wagen
maker) en moeder waren muzikale lie
den, die beiden mooi zongen, waarbij 
vader Haydn bovendien als geleider op
trad: hij was n.l. een bekwaam harpspe
ler. De muzikale gaven van Joseph open
baarden zich reeds vroeg en waren zo 
opmerkelijk, dat de ouders hem weldra 
muziekonderricht lieten geven. Dank zij 
zijn bijzonder fraaie sopraan werd de 
jongen spoedig aangenomen als zanger 
in het koor van de St. Stefaanskerk te 
Wenen. Toen de jonge Haydn met de 
stemwisseling te maken kreeg en hij voor 
het kerkkoor dus niet meer te gebrui
ken was, volgden er enkele moeilijke 
jaren, met het geven van wat lessen en 
het meespelen in één van de destijds tal
rijke kleine orkesten te Wenen. Overdag 
hard werken voor het dagelijkse brood 
en een deel . van de nacht studeren, zo 
was het leven van de 17-iarige jongen. 
Langzamerhand begonnen zijn talenten 
toch de aandacht te trekken en als bege
leider van beroemde zangeressen ver
diende hij net genoeg voor een beschei
den leven. Door de Oostenrijkse rege
ringsraad Baron von Frünberg, die een 
groot muziekliefhebber was, kwam de 
jonge Haydn in 1759 als muziekdirec
teur bij Graaf Moszin, welke betrekking 
hij een jaar later verloor, toen geldelijke 
omstandigheden de graaf noodzaakten 
het huisorkest te ontbinden. Een jaar 
later nam Vorst Esterhazy hem als 2e 
kapelmeester aan, maar al spoedig kreeg 

hii de algehele leiding, welke taak hij 30 
jaar lang heeft vervuld. Haydn was in
tussen een beroemd man geworden en 
zowel in 1791 als in 1794 verbleef Haydn 
lange tijd in Engeland, waar hij geest
driftig ontvangen werd. In die tijd ont
stonden zijn grootste werken, n.l. ,,Die 
Schöpfung" en "Die Jahreszeiten". 
Haydn had sedert dien een zorgeloos 
leven kunnen leiden, maar zijn laatste 
levensjaren waren onrustig vanwege de 
oorlog tussen Frankrijk en Oostenrijk. 
Toen de Fransen de Oosterijkse hoofd
stad binnenvielen stierf de componist 
Franz Joseph Haydn in de ouderdom van 
77 jaar. De componist wordt ons beschre
ven als een blijmoedig, kinderlijk gelovig 
man, wiens opgewektheid maar zelden 
gestoord werd. Men kan het zijn werken 
aanhoren. In net beluisteren van Die 
Jahreszeiten - hoe vrolijk en dartel en 
hoe muzikaal samengevat - valt ons dat 
zeker op. 

,,DIE JAHRESZEITEN". 
Die Jahreszeiten kan feitelijk beter can
tate dan oratorium genoemd worden, 
omdat de eerste eis van het oratorium 
toch is: muziek bij een gewijde tekst. 
Wel bevat Die Jahreszeiten plechtige 
fragmenten, maar het geheel is toch een 
levenslustig, opgewekt relaas van men
selijk ondervinden gedurende de vier 
seizoenen van het jaar. In aard en wezen 
is het dan ook iets geheel anders dan 
Die Schöpfung ! De ouverture (door de 
componist bedoeld als een schildering 
van de overgang van de winter naar de 
lente) brengt ons al dadelijk in een ge
heel andere sfeer, evenals het eerste 
koor, waarin het verlangen naar de lente 
zo duidelijk tot uiting komt. 
In Die Jahreszeiten moet men, evenals 
in Die Schöpfung, Haydns merkwaardige 
gaven voor muzikale tekening bewonde
ren. Wie ziet in de eerste aria niet dui
delijk voor zich het beeld van de land-· 
man, die onbekommerd een deuntje 
fluitend, achter de ploeg loopt? (Hier 
hoort men ook het overbekende melo
dietje, dat Haydn in een van zijn sym
phonieën te pas heeft gebracht). Met af-

gemeten stap gaat hij over de akkers en 
strooit het zaad; in een groot koor wordt 
's hemels zegen op zijn werk afge
smeekt. Het betdn is een vroom lied, 
dat later overgaat in een brede fuga 
(und sprieszet überflusz). De geneug
ten van de jonge lente worden nu be
zongen door sopraan en tenor, waarbij 
zich later het gezang van meisjes en 
knapen voegt. Dan volgt weer een kon
fuga, plechtig en in overeerstemming met 
de tekstwoorden "Ehre, Lob und Preis 
sei dir, ewiger Gott". De korte inleiding 
van het 2e deel, de zomer, schildert de 
ochtendnevel, die langzaam optrekt ...... 
de zon breekt door. Eerst een basaria 
van de herder, die zijn kudde verzamelt 
"der muntre Hirt versammelt nun", dan 
een loflied op de zon, ingezet door drie 
solisten, gevolgd door het koor. Dan 
komt de beroemde cavatine van de 
tenor "dem Druck erliegst die Nattur"; de 
zon, in volle kracht nu, doet mens en 
dier, bloemen en weiden naar lafenis 
smachten. Hoe heerlijk is het nu in het 
schaduwrijke bos, zingt de sopraan
soliste in de aria "Welche Labung für 
die Sinne", waarin het illustrerende ele
ment weer hoogtij viert. En toch weet 
de componist nog voor een climax te 
zorgen. Bladstil is het geworden• (let op 
de stokkende begeleiding); er nadert een 
donderbui, reeds vallen een paar drup
pels. Dat maakt de pizzicati van het 
strijkorkest .zó duidelijk, ·•dat Bernhard 
Zweers hierover terecht opmerkte: ,,Je 
zou er warempel toe komen om je para
pluie op te steken!" Een felle bliksem
straal (men ziet hem door die plotse
ling uitschietende tirolenpassage van de 
fluit) doorklieft de lucht en dan begint 
het tumult, het angstige geroep van de 
landbewoners, dat overgaat in een sterk 
sprekende Fuga "erschüttert wankt die 
Erde". De bui trekt spoedig weg, de 
mensen genieten van de opfrissing, en 
begeven zich dan ter ruste. 

In het nummer van volgende week zul
len we de uiteenzetting geven over 
de twee laatste gedeelten van Die 
Jahreszeiten. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 3 Dec. 8.30-9.30 uur. 
D6nderdag 6 Dec. 10.00-12.00 uur. 

R.K. BOXTELS GEMENGD KOOR. 
Hedenavond, Vrijdag 30 November, om 
half 9 koorrepetitie bii van Run; repe
titie orkest en solisten in De Ark. 
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Poppendam telde ruim 4000 inwone�s 
WELGESLAAGDE 

,,ACTIE VOOR HET KIND" 
BEEINDIGD. 

,,Poppendam" is wederom Hotel "Riche" 
geworden! 
Met dezelfde toverformule waarmede de 
Heer Paton, trouw terzijde i;iestaan door 
de Heer Halie, Poppendam te voorschijn 
toverde, deed hij Zondagnacht de dui
men van de aldoor naar binnen wenken
de kabouters een halve slai;i omdraaien. 
"Poppendam", de poppengemeenschap 
binnen de gemeente Boxtel, is verdwe
nen. 
Verdwenen is de kassa met de actieve 
jonge verkenners, die de kas, eenmaal 
zelfs tot vechtens toe, verdedigden, ver
dwenen de jachthut met z'n fraaie jacht
attributen, de "hallo, lorre en daag" roe
pende papegaaien en de exotische vogels 
van "Animali", de fraaie opgezette die
ren van de Heer Wouters uit Schijndel, 
het donkere bos met het huisje van 
Hans en Grietje, door de jeugd zo gaar
ne bekeken en beknabbeld, verdwenen is 
de marktboom met het leugenbankje, 
waarop weer zo heerlijk geroddeld werd, 
de bar met de grote bierton, met z'n 
worsten, met z'n koe die zich van z'n 
beste zijde liet zien, verdwenen is ook 
het havengezicht en de majestueuze toe
gangspoort, het kanon en de kogels. De 
ophaalbrug is opgehaald, de vissen van 
de slotgracht zwemmen weer in een of 
ander aquarium, de 90 door Amerikaan
se vrouwenclubs in Oregon vervaardig
de poppen resideren weer in Paleis 
Soestdijk.· Verdwenen is het loterijhuisje 
waar zovelen op bijzondere attractieve 
wijze hun loten kochten (de. loten waren 
reeds Zondagmiddag uitverkocht) ver
dwenen zijn de geveltjes van vele Box
telse zakenpanden, verdwenen ook het 
VVV-huisje (de stille wens van "Boxtel
Vooruit") het Postkantoor met z'n lief
tallige directrice, verdwenen zijn de 
fraaie vergezichten, gevloeid uit de met 
de vaardige hand gedirigeerde penselen 
der mannen van de Schildersschool St. 
Lucas. 
Of dan álles verdwenen is? Neen, ge
bleven is de fraaie ophrengst voor het 
gebrekkige en misdeelde kind, van wel
ke opbrengst wij in ons blad van vol
gende week nadere mededelingen zullen 
doen. Geble:ven is ook de grote dank 
van het Comité, onder energieke en 

nimmer aflatende leiding van Mevrouw·· 
R .v. Oerle-van Dijk, aan allen die zich. 
voor dit schone doel geheel belangeloos 
wilden inzetten . 
Allen die aan deze ·,,Actie voor het 
kind" medewerkten mogen zich over
tuigd weten van het grote geluk, van 
die zonneschijn die zij mede door hun 
werk brachten in de harten van zovele 
lijdende kinderen . 
Daarbij niemand tekort willende doen 
moge toch nog wel een bijzonder woord 
van dank worden betuigd aan Mevrouw 
R. v. Oerle-van Dijk met haar Comité 
en de daaraan toegevoegde medewerk
sters en medewerkers, aan de Edelacht
bare Heer Burgemeester, aan Directeur 
en Studenten van de R.K. Schilders
school uSt. Lucas", aan de timmerlieden 
en electriciëns, de N.V. van Boxtel voor
het afstaan van het televisietoestel op
Vrijdag 23 November, aan de plant
meester c.s., aan de Boxtelse Midden
standsvereniging en de Boxtelse winke
liersvereniging en alle andere zakenlie
den, die zo bijzonder spontaan hunne 
medewerking verleenden, aan de Heer 
en Mevrouw van Dongen die Hotel 
Riche met de daaraan verbonden risico's 
lieten omtoveren in Poppendam, aan 
"Animali" uit Eindhoven en de Heer 
Wouters uit Schijndel en last but not
least aan de Heer R. Paton, de schepper 
van Poppendam en zijn naaste mede
werker de Heer Halie, beiden van de 
Propaganda-afdeling van de N.V. Phi
lips, de Heer Paton de fantasierijke, de 
ziel van deze organisatie Poppendam, 
de Heer Halie, de uitvoerder, de noeste
altijd weer schroevende, metende en pas
sende werker. Tenslotte bijzondere dank 
ook nog aan de Heer Sweepink van de 
N.V. Philips en de Heer Ad. van Griens
ven, alhier, de eerste als lopende. 
band-expert, de laatste steeds weer op 
z'n post, het ene oog gericht op de kool
zuursneeuw-apparaten, met het andere
speurend naar technische onvolkomen
heden, steeds gereed om op het eerste
zuchtje van de Heer Paton in te sprin
gen.
De Boxtelse gemeenschap, in al haar ge
ledingen, heeft wederom getoond te kun
nen en te willen helpen waar dit voor 
een goed doel gevraagd wordt. 
De hoop die onze Edelachtbare Heer 
Burgemeester bij de openifl1! uitsprak is 
verwezenlijkt: Poppendam is een groot 
succes geworden ! 

■ --------�-�---------------■

H
et is niet mogelijk alle artikelen

op te noemen, waarmede U 
"haar" of "hem" kunt verrassen, maar 
in de bekende merken Eau de Cologne 
als 

,.Coty", ,,Soir,de•Paris", ,,4711 ", 
"Tosca'', ,,Boldoot" ,,Valdelis" en 
"Maja" of in 

Luxe dozen zeep, Scheernecessaire's, 
Scheerkisten, Scheerkwasten, Poeder
dozen, Parfums, Geschenkdozen Eau 
de Cologne met zeep, hebben wij een 
zeer grote sortering. 
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j Fa A. v. VLERKEN, BOXTEL i
mereen tm:mm1<;e en volkomen. 
ve1LIGE kêRStBoomvEALlctJrmq 

Als speciale St. Nicolaas,aanbieding 

FARINA Eau de Cologne tegen fan
tastisch lage prijzen. Flesjes van 49, 
55 en 65 et. Grote fles van 100 cc. 
slechts f 1,25. : JUWELIER-HORLOGER KRUISSTRAAT 10 : 

♦ 
0 

0 : 
♦00♦♦00♦♦0♦000♦♦00♦000000♦♦0♦00000000�90000000000000000 

A.s. Zondag 2 Dec.
van 2 tot 7 uur Vanaf heden verkrijgbaar 

• 
N.V. HANDELMIJ 

VAN BOXTEL 
CLARISSENSTRAAT 3 • BOXTEL 

TELEFOON 479 

EEN Sr.NICOI.IIIJSGl.SCNENK Bv l/1rHEHENDNFID/ 

M. A. C. OLIEMEULEN
Drogisterij "DE MOLEN" 

■-

Tel. 361 

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

■ 

Tentoonstelling BOCKBIER 
Lederwarenhuis "SUCCES", � 1 . �-----------------------·

• 

. 
•

•. 
Rechterstraat 7, . 

in de "KAJUIT", van 
de door de Kajotters 

vervaardigde 

ST.NICOLAASGOEDEREN 
Toegang vrij 1 

Brouwerij "De Kroon"

BOXTEL 

• 

• 

•

•...
• 

• 

heeft grote sortering 
in Luxe Lederwaren 

! e Prachtige Geschenken
: voor St. Nicolaas • leder Is van harte welkom 1 • • 

1 
\ 

VESTEN, zuiver wol, lange 
2 kleurig: bordeaux-grijs, 
bordeaux-beige, bruin-beige 
idem, zonder mouwen ...... 

mouw, 

22.75 

H,95 

ANKLETS en sokken, zuiver wol, 
amaákvolle streepdessins in 
beschaafde tinten, vanaf • . • 2. 35

.,_ ____________________ ___,J. • •

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

SINT 
wEET DAT vBv
EEN HEER KLEEDT 

HANDSCHOENEN, gevoerde Nappa, 
degelijk, chique en 
heerlijk warm ....... , . . . . . . . . .. 13. 9S 

HANDSCHOENEN, zuiver wol, met 
gerstekorrel-dessin, in bruine en grijze 
tinten, warm en goedkoop 4-.75 

OVERHEMDEN, met vaste 
mooie pastel-tinten: groen, 
beige, bleu, grijs en wit 
'Verkrijgbaar in alle maten 

boord, 
lever, 

FABLO-OVERHEMD, 2 trubenijs 
boorden, 2 paar afknoopbare man
chetten, fraai effen popelin in groen, 
lever, beige, bleu, grijs, wit 14-. 50 

PYAMA'S, effen keperflailel, gegar
neerd met contrasterende kleuren, 
alle maten ....... .............. 15.95 

idem in fraàie streepdessins 
vanaf • .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . 12. 95

ZELFBINDE�, rayon en wol, diverse dessins 
en kleuren, in luxe verpakking . . . 2.95 1. 95 VAN.HOUT, 

VERVER GAARD 
.Molenatraat 1 - Boxtel 

noEKI-IANDEL Tielen 
STA TIONSTRA A T... 

Nogmaals vestigen wij Uw aandacht 

op onze uitgebreide sortering 

St. Nicolaas-geschenken 
zowel voor klein als groot. 

U slaagt bij ons steeds naar wens. 

Op 't nippertje! 
Koop vandaag nog 

gauw een lot in 

de loterij van de Witte Paters 

* Als het lot U gunstig i� staat vanavond 

een luxe auto tè uwer beschikking. 

Heden, Vrijdagavond om half 8, heeft 
de trekking plaats in het V ereitigings
gebouw op de Burgakker. 

* Tot 7 uur nog loten verkrijgbaar bij

de Procure der Witte Pater•, 

Burg akker,

* en bij Brabant. Centrum, Molenatr. 19 

I __ _ 



Parochie-Agenda 
te Zondag van de Advent. 
2 December 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 gel. H. Mis voor 
Hendrina v. d. Loo-v.Oorschot; z.a. gel. 
mndst. voor Hendrina v. d. Loo-v. Oor
schot; kwart voor 8 gel. jrgt. voor Eras
mus Kolen; z.a. gel. H. Mis voor Har
rie Janssen; 9 uur gel. H. Mis voor 
Franciscus Janssen; half 11 de Hoog
mis gez. H. Mis voor de jongens in 
Indië. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 
tweede schaal voor de bijzondere noden 
van het Episcopaat, welke bijzonder in 
de milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Vandaag na de Hoogmis zal de H. 
Bloeddoek ter verering worden uitge
stekl. 
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, daarna gelegenheid om te 
biechten v.w. de Eerste Vrijdag. 
Vrijdag, Eerste Vrijdag van de maand, 
om half 8 gel. H .Mis t.e.v. het H. Hart 
waaronder Alg. H. Communie voor de 
leden v. d. Bond v. h. H. Hart. 
Vrijdagavond om half 8 voorbereidings
oefening voor het Titelfeest van de Con
gregatie in de kapel op Duinendaal. 
Zaterdag is het de feestdag van 0. L. 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De HH. 
Missen zijn om half 7, half 8 en om half 
9 de Hoogmis. 
Zaterdagmorgen om half 7 H. Mis en 
alg. H. Communie voor de Congrega
nisten in de kapel van de Witte Zusters. 
Des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
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 thesauriersters.
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Hendrina v. d. Loo-v. Oorschot;
half 8 gel. H. Mis voor Wilhelmus v. d.
Oetelaar en Johanna Bergman; z.a. gel.
H. Mis voor de overleden fam. v. d.
Linden-Werts; half 9 gez. mndst. voor
Johanna van Erp; z.a. gel. H. Mis voor
genezing van 'n zieke.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Lamberta v .Kempen-Smits; half 8
gel. H. Mis voor Adrianus v. Weert;
half 9 gez. H. Mis voor Marinus Smits
en Wilhelmina Smits-Rijken; z. a. gel.
H. Mis voor Elisabeth Traa-Verhoeven;
H. Hart-altaar gel. H. Mis voor H. J.
van Susante en Jos de zoon.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Adriana v. Rumond-Ketelaars;
half 8 gel. mndst. voor Antonetta
Schuurmans; half 9 gez. mndst. voor
Johanna Maria v. Boxtel; z.a. gel. H.
Mis voor Henriëtte Witteveen-Schöne
Hedenavond om 8 uur Godsdienstcur
sus voor 18-jarigen.
DONDERDAG: kwart v. 7 gel. mndst.
voor Wilhelmina van Schijndel-van Ra
vesteyn; half 8 gel. H. Mis voor Mar
tinus Giesbers; half 9 gel. mndst voor
Johanna Maria v. Boxtel; z.a. gel. H.
Mis voor genezing van 'n zieke.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, waarna gelegenheid om te biech
ten tot 8 uur vanwege de Eerste Vrijdag.
VRIJDAG, Eerste Vrijdag van de maand:
kwart voor 7 gez .mndst. voor Hendricus
v. d. Meerendonk; half 8 gel. H. Mis
ter ere van het H. Hart, waaronder alg. 
H. Communie voor de leden van de
Bond v. h. H. Hart; z.a. gel. mndst. voor
Jacobus de Pijper; half 9 gez. mndst. v.
Embertus Crols; z.a .. gel. H. Mis voor
Adriana Leermakers-Avendonks.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje ter ere van het H. Hart.
Hedenavond om half 8 Avondwake voor
de leden v .d. Maria-Congregatie in de
kapel van de Zusters van Duinendaal.
ZATERDAG, Priester-Zaterdag, Feest
van Maria's Onbevlekte Ontvangenis:
kwart voor 7 gel .H. Mis voor Hendri
cus v. d. Meerendonk v.w. de retraite
penning; half 9 gel. H. Mis voor het
geestelijk • en tijdelijk welzijn der Paro
chie; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica
van Laarhoven; half 9 Hoogmis gez.
mndst. voor Petrus v. d. Velden.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Vandaag gaat de eerste schaal voor de 
kerk; de tweede schaal gaat voor de bij
zondere noden. 
En op deze eerste Zondag van de maand • 
mogen wij U nog eens dringend aanbe
velen de collecte buiten aan de kerk, ten 
bate van onze H. Hart Stichting. 
De Hoogmis is vandaag met Volkszang. 
Vanavond is het om 7 uur Lof ··met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Donderdag - feestdag van de H. Ni
colaas, bisschop van Myra, Gelegenheid 
tot biechten des morgens onder de H.H. 
Diensten en des avonds van 6 tot 7 uur. 
Na de middag om drie uur is het H. Fa
milie voor moeders en gehuwde vrou
wen in de kerk. 
Vrijdag - Eerste Vrijdag, feestdag van 
de H. Ambrosius. Om kwarf voor 7 is 
de plechtige H. Mis ter ere van het H. 
Hart. Na de middag is het om half 4 
Lof voor de schoolkinderen. Des avonds 
om half 8 Lof met oefening van Eer
herstel.· 
Zaterdag - Feestdag van de Onbe

• • vlekte Ontvangenis van de H. Maagd 
Maria; tevens Priester-Zaterdag. De 
fl.H. Missen zijn om 6, 7, 8 en 9 uur. 

De H. Mis van 9 uur is de Hoogmis. 
De eerste schaal gaat dan voor de Ka
thedrale Basiliek van St. Jan te 's Her
togenbosch; en de tweede voor de bij
zondere noden. Des avonds is het om 
half 8 Lof met rozenhoedje, om de eer
baarheid van vrouwen en meisjes onder 
Maria's bescherming te stellen. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
een ov.erleden Vader; 7 uur 1. d. voor 
Theodorus v. d. Steen v.w. de buurt; 8 
uur 1. d. voor overleden Vader; kwart 
over 9 1. d. voor Helena v. d. Veq..-Wa
genmakers v. w. de buurt; half 11 
Hoogmis voor 'n overledene. 
In de Wijk-Kapel de Burcht: kw. over 
7 1. d. voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der parochianen; half negen 1. d. 
voor Gerdina Withoos-v. d. Steen; 
kwart voor 10 1. cl. voor overleden 
moeder. 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Christiaan 
Kerkhofs en Maria v. d. Boer z.e.; 
kwart voor 8 1. cl. voor Adrianus Cor
nelis Baai jens; zijaltaar 1. d. voor Fran
ciscus v. Heesch te Waubach overleden; 
half 9 1. d. voor Jos v. Susante. 
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Maria Kur
vers-v. Nistelrooij; zijaltaar 1. cl. voor 
Johanna Maria v. Zeeland-Boeren; 
kwart voor 8 1. d: voor Adriana Scheut
jens-v. Dijk; zijaltaar 1. d. voor Anna v. 
de Ven-v. cl. Boogaard en Mar;nus de 
zoon; half 9 1. j. voor Maria Soeterings
Meijs. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Huber
tus Josephus v. Susante; kwart voor 8 

1. d. voor Gerardus Jos. Hub. Prick; zij
altaar 1. d. voor over!. fam. Grothausen
Kurvers; half 9 1. d. voor overleden
ouders; half 8 wijk-Kapel 1. d. voor Ka
rel v. cl. Ven.
DO.t:-IDERDAG: 7 uur gef. gez. jrgt.
voor Petrus Baaijens en Catharina
Baai jens-van Strijdhoven; kwart voor 8

1. d. voor Willy Derks; z.a. 1. d. voor
Wilhelmus v. d. Horst en Jacoba Rade
makers z. e.; half 9 1. cl. voor Petro
nella Boumans-v. Dijk.
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. d. voor
·de leden van de Broederschap van het
H. Hart; kwart voor 8 1. j. voor Gerar
dus Veroude en Franciscus de zoon; zij
altaar 1. j. voor Gerardus v. d. Meren
donk; half 9 1. d. voor Johannes Ver
hoeven.
ZATERDAG: 6 uur 1. j. voor Adrianus
v. cl. Nieuwenhuijsen; 7 uur 1. cl. voor

. het geestelijk en tijdelijk welzijn der pa-
rochianen; 8 uur 1. cl. voor Marinus v.
Oirschot te Eindhoven overleden; 9 uur
Hoogmis jrgt. voor Huberta v. Hoorn.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ma
ria de Bie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Willi
brordus v. d. Linden en Maria de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus 
v. Oorschot.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina hsvr. van Theodorus v. Oorschot.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adria
nus v. Oorschot.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Martinus v. 
Helvoirt en Elisabeth de hsvr"
ZATERDAG: feestdag van 0. L. Vr.
Onbevlekt Ontvangen; half 8 H. Mis
voor het welzijn der parochie; 10 uur
jrgt. voor Antoon de Vroom en Gertru·
da de hsvr"

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Henrica Vorsten
bosch. Dinsdag mndst. voor Cornelia 
Kapteyns. Woensdag mndst. voor Elisa
beth Verhagen. Donderdag mn·dst. voor 
Albertus v. d. Linden. Vrijdag H. Mis 
voor Bernard v. d. Linden te St. M. Ges
tel overleden. Zaterdag H. Mis voor 
Bernard v. d. Linden te St. M. Gestel 
overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Om 7 uur H. Mis voor de Weduwe 
Wilhelmina Janssen te Mill overleden, 
als lid van de godvruchtige vereniging 
ter ere van de H. Theresia; om half 9 
het jrgt. voor Antonetta van Beers; om 
10 uur de Hoogmis voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie. 
De eerste schaal is voor de eigen kerk; 
en de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Na de Hoogmis vergadering van Vin
centius in Orion; en repetitie voor de 
zangeressen in de school. 
Des middags om half 3 LOF, waarna 
gezongen wordt lied nr. 1. 
MAANDAG 3 December, feestdag van 
de H. Franciscus Xaverius; om kwart 
voor 8 H. Mis voor de overleden leden 
van het Genootschap tot Voortplanting 
des Geloofs. 
DINSDAG 4 December, feestdag van 
de H. Barbara: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna Renders-van de Moosdijk. 
WOENSDAG: kwart voor 8 H. Mis v. 
Maria Maas-v. Langenberg. 
DONDERDAG 6 December, feestdag 
van de H. Nicolaas: om kwart voor 8 
H. Mis voor Josephus van den Akker.
VRIJDAG, de Eerste Vrijdag van de
maand: om half 8 de plechtige H. Mis
ter ere van het H. Hart van Jezus, als
gef. gez. jrgt. voor Marinus Veroude.
Na de H. Mis oefening van eerherstel
en litanie van het H. Hart.
ZATERDAG 8 December, feestdag van
de Onbevlekte Ontvangenis van Maria:
om kwart over 7 H. Mis voor Maria
de Punder-Huige; en om kwart voor 8
H. Mis voor de leden van de godsvruch
tige vereniging ter ere van de .H.
Theresia.
GELEGENHEID TOT BIECHTEN: 
dagelijks vóór de HH. Missen, en Za
terdagmiddags van 6 tot 7 uur. 
KATECHISMUSLESSEN DEZE WEEK 
OP SCHOOL: 
Klas A: les 23 en 24. 
Klas B: de 2 eerste vragen van les 25. 
Klas C: vraag 203. 
A.s. ZONDAG na het Lof bijeenkomst
van de zelatricen van de Voortplanting
des Geloofs en van het St .Petrus Liefde
werk.
En de zelatricen van de Kindsheid wor
den verzocht deze maand de contributie
op te halen over het 2e half jaar, en
deze voor het einde van het jaar bij de
hoofdzelatricen af te dragen.

St. NIGOLAAS

Cadeaux 
471 l•Eau,de•Cologne 
Tosca• Eau,de• Cologne 
Soir•de•P aris 
Boldoot 
Rodel 
Poederdozen 
Nagdlak 
Dozen met zeep 
Majapoeder 
Scheer•A pparaten 

Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73, Boxtel 

Tel. 450 

Met Uw pijnlijke voeten 

Het p-rachtige album

BALI in Kleuren

en deel 3 van

NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 

MAR�T15 
Medisch Gedipl. Voetverzorgster 

Ook aan hui" te ontbieden 

Wopsie! 
Dàt is het boekje voor 
.uw kinderen ! 
In sprankelende humor geeft 
het de leer van de en�elen, 
verluchti�d met vde geestige 
tekeningen 
Drie delen à f 0,95 p. st., 

franco per post f 1,-
Een St. Nicolaas geschenk, 
waarvan klc:in en groot kan 
genieten. 
Zendt postwissel of giro, 
biljet nr. 98718 

Procure Witte Paters, 
Burgakker 17, Boxtel 

De Avonturen

van Flip en Flap

. . ·t. VTaagt Uw winkelieT.
7i\J1\ U\ ' 

Waardepunten voor kleurenfoto s 

en platen bil alle aoorten 

Douwe Egberts

Koffie en Thee,

V/ij hebben voor St. Nicolaas 
'lJooc Sucpcises 

een mooie sortering Sigaren, 
Sigaretten en Tabak 

kunt U keus maken in 
SIGAREN- EN SIGARETTENMAGAZIJN 

in alle prijzen. 

De alleen- verkoop van 

Balmoral, Carl Upman en 

White Ash. 

Kleine 
grote, 
luxe en 
gewone 
verpakking 

,,SYLPHIDE�' 
Wij hebben een PRACHTIGE COLLECTIE 
nooit weigerende SIGARENAANSTEKERS 
en D I O S K O K E R S MET AANSTEKER 
à f 11,:25; in leder f 14,25. 

WILLEM PRICK 
Pijpen, Sigarettenkokers Shagdoosjes, 
Tabaksdozen in allerlei prijzen. 

ALLE MERKEN SIGAREN 
de gehele serie Elisabeth Bas en in 
extra mooie verpakki112 Duc George 
l O stuks f 2,50

Rechterstraat 5 Telefoon 440 

St. Nicolaas koopt bij 

1 
1 

Parfumerie M. J. van den Broek 
Breukelsestraat 34, Boxtel 

SIGARETTEN in dozen van 50 stuks 
en in tinnetjes van f 2,- tot f 6,

ALLES IN SPECIALE SURPRISE-VERPAKKING 

SYLPHIOE IS H ·T P•RADIJS VOOR ROKERS. 

DE BETERE MERKEN 1 E. VERHOEVEN - STATIONSTRAAT 60. Tel. 4'5 

Geef bij verhuizing 
uw nieuwe adres op 
aan onze administratie
Mo!enstrJat 19. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 1. j, voor Johanna 
Mart. Welvaarts; 8 uur 1. m. tot welzijn 
der parochie; 10 uur z. j. voor Wilhel
mina Joh. Welvaarts; 's namiddags Lof.
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Joh. v. 
Gerwen als over!. lid der Erewacht van 
het H. Sacrament; half 8 z. j. voor Anna 
Maria Joh. Welvaarts; 8 uur 1. j. voor 
Joh. Mart. W elvaarts. 
DINSDAG: 7 uur z. m. voor Joh. v. 
Gerwen als over!. Oud-Kassier der Boe
renleenbank; half 8 z. j. voor Johanna 
Lamb. Welvaarts; 8 uur 1. j. voor Petrus 
v. Mensvoort.
WOENSDAG: 7 uur z. m. voor Adr. v.
d. Vleuten te Oirschot overle<len; half
8 z. j. voor Wouter v. Mensvoort; 8 uur

1. j. voor Adr. Oerlemans.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Johan
na Wouter v. Mensvoort; half 8 1. j.
voor Henrica Adr. Oerlemans; 8 uur 1. j.
voor Corn. v. Heerebeek.
VRIJDAG: te Vrijdag der maand, daar
om ook Donderdag biechthoren als op
Zaterdagen, d. i. na de middag van 2-3
en van 5-6 uur; - half 7 1. j. voor
Christ. Welvaarts; 7 uur 1. j. voor Fran
cina Hendr. v. d. Meerendonk; half 8 z.
mndst. voor de over!. familie v. Boeckel
v. Rumpt, deze H. Mis met Uitstel
ling, enz.
ZATERDAG: feestdag van 0. L. Vr-

. Onbevlekt Ontvangen, geen geboden 
feestdag: half 7 1. m. tot welzijn der par.; 
7 uur 1. m. voor de leden der bei<le Con
gregaties van 0. L. Vrouw met algem. 
H. Communi�; 8 uur z. m. voor de
leden der proc. van Kevelaar. 's Avonds
om 7 uur Lof.
ZONDAG: half 71. j. voor Hendr. Wel-·
vaarts; 8 uur 1. j. voor Jos. Hendriks;
10 uur de hoogmis tot welzijn der par.

In de Kapel der Ee,w. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Joh. Maas. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal 
Adr. v. Hastenberg en Cor Saris v.w. 
Velder en Vrelikhoven. Woensdag 7 uur 

1. m. voor Jos. v. d. Velden als overl.
lid H. Bloed. Donderdag 7 uur 1. m. voor
Johanna Adr. de Rooij v. w. de Levens
verz. Vrijdag 7 uur 1. m. voor de leden
van de Bijenbond. Zaterdag 7 uur 1. m.

voor Engelb. v. cl. Velden v.w. de Spaar
kas: Kerkeind. Zondag 7 uur 1. m. voor 
Jacobus Vullings. 
Vrij::lag vasten- en onthoudingsdag voor 
de leden van de 3de Orde van St. Fran
ciscus. De priester kan echter dispense
ren bij aanvrage, als reden aanwezig. 
Gedoopt: Joh. Wilh. Corn. zoon en 
Hendrica Maria Cornelia dochter van 
Henr. Verhagen-Kuppens. 
3üe Hendr. Putmans en Joh. v. Gerwen 
te Liempde overleden; Nicolaas Verste
de en Adr. v. d. Vleuten te Oirschot 
overleden. 

PAR. H. WILIBRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis \'Oor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Advents
lof met Rozenhoedje. Na het Lof een 
lied. 
Maandag, feestdag van de H. Franciscus 
Xaverius, volle aflaat voor de leden van 
de Voortplanting des Geloofs. Om 7 uur 
H. Mis voor de overleden leden van de
Voortplanting.
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 aah het H. Hart van Jezus. Om
half ï Uitstelling van het Allerheiligste
en Communieuitreiken. Om 7 uur ge:z;.
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 feestdag van 0. L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen. H.H. Missen om
7 uur en om half 9 Hoogmis, waaronder
gelegenheid om te Communiceren.
's Avonds om half 8 Lof; na het Lof
een Marialied. Zaterdag tevens Pries
ter-Zaterdag.
Zondag · a.s. tweede schaalcollecte voor
de Cathedrale Basiliek.
ZONDAG: 7 uur irgt. voor Adrianus
van Gerven; half 9 H. Mis voór Mej.
Emerentia Banens; 10 uur Hoogmis voor
de Parochie.
MAANDAG: 7 uur H: "Mis voor overl.
leden van de Voortplanting des Geloofs;
8 uur gef. jrgt. voor Johanna van Zee
land.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. In
tentie (S); 8 uur H. Mis voor de over!.

•• familie van Gerven.
, WOENSDAG: 7 uur H. Mis over!. fa

milie v. d. Langenhuyzen; 8 uur Gef. 
jrgt. Jacobus van Zeeland en Maria Ca-

tharina v. d. Meyden hsvr. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor de 
levende en overleden leden van de Bij
enhoudersbond St. Ambrosius; 8 uur gef. 
jrgt. voor Hendrina Liket. • 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor 
Hendricus van de Laar; 8 uur H. Mis 
voor Bijz. Intentie ter ere van het H. 
Hart. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor An
toinetta \Vilhelmina van Rulo; half 9 
Hoogmis voor de parochie. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL. BOXTEL. 

Zondag 2 December. Eerste Zondag van 
de Advent. Deze middag om 3 .uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Maandag: Feestdag van de H. Francis-
cus Xaverius. Om 8 uur Lof. 
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: Feestdag van de Onbevlekte 
Ontvangenis der Allerheiligste Maagd. 
De H.H. Missen zijn zoals op Zondag. 
om 3 uur plechtig Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn onzer wel
doeners; om half 9 voor de overleden 
leden der familie Windstosser; om 10
uur plechtige Hoogmis bij gelegenheid 
van een Priesterfeest. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 

Fatima-kapel 

(Verantwoording ingekomen giften). 
Vorig saldo f 866, 11
Wekelijkse bedragen buurt " 12,52 

, Wekelijks kwartje 0,25 
Offerbusje 1,50 

Totaal 880,38 
Van N.N. een pak kaarsen. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 2 DECEMBER 

Dokter G. C. Wentholt 
Stationstraat 86 Telefoon 367 

1 1 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Verkiezingsprogram K.V.P. 
Als Sint Nicolaasverrassing kwam dezer 
dagen in mijn brievenbus een voorlopig 
overzicht van het verkiezingsprogram 
van de K.V.P. Dit program is zoveel als 
een verklaring van de K.V.P. ten be
hoeve van de kiezers, om ons te laten 
weten wat de partij wil, waaraan de par
tij in de komende tijd na de verkiezin
gen zal werken en waarvoor de partij, 
als het moet, zal strijden, zodat wij 
weten wat wij steunen als we in de ko
mende verkiezingen willen stemmen op 
de K.V.P. 
Dit programoverzicht is een korte be
spreking waard, minstens op die punten 
die ons het meest opvielen. 
Het spreekt vanzelf dat dit program de 
erote katholieke beginselen overneemt: 
de juiste opvatting omtrent de waarde 
van de menselijke persoon en van het 
gezin, en de erkenning en eerbiediging 
van deze waarden; de juiste opvatting 
van de waarde der verschillende maat
schappelijke geledingen (bedoeld: klas
sen en standen) waarbij beloofd wordt 
een "doeltreffende bedrijvigheid" voor 
al dezen. 
Als beginselen van K.V.P.-politiek wor
den nog gegeven: het gezamenlijk dra
gen der lasten en de afweer van het 
communisme. 
Op deze twee laatste punten wordt sterk 
de nadruk gelegd en met veel klem 
wordt n.l. gewezen op samenwerking in 
het belang van het land en in het belang 
van de hele wereld, vandaar de eis van 
gezamenlijk dragen der lasten en het 
volle aandacht schenken aan de afweer 
van het communisme� Jaren lang, sinds. 
de oorlog van 1914, spant het commu
nisme zich in om binnen te dringen in 
de !!eest der mensen. Dit gevaar van 
binn"endringen in het denken van de 
mensen is grotendeels voorbij; er zijn 
maar weinig mensen - en dit aantal 
neemt overal nog voortdurend af - die 
nog heil verwachten van het communis
tisch systeem; daarvoor is het te bruut 
en te duidelijk gericht op de ondergang 
van alles wat waarde heeft in het leven. 
(Wij hopen hierop binnenkort eens uit
voeriger terug te komen). 
De communis,ische leiders zien zelf dui
delijk in, dat zij h_un opvattingen er niet 
in krijgen bij de mensen over de hele 
wereld, en dat4 zij op dit punt voortdu
rend en snel terrein verliezen. Maar juist 
daarom is het gevaar van een commu
nistisch binnendringen met geweld veel 
groter geworden: kunnen zij hun systeem 
niet vestigen langs de overtuiging der 
mensen zelf, dan willen zij het doen door 
verovering en dwang. Het enige wat hun 
hiervan nog terughoudt is de vrees om 
het gevecht te verliezen. En daarom is 
onze enige kans tegen dit gevaar, een 
sterke samenwerking tussen de landen 
van Europa en van de hele wereld, en 
een goed werkende en snel werkende 
organisatie van het gezamenlijke appa
raat, zodat dit safe in elkaar zit en zon
der tijdverlies kan ingrijpen als het no
dig is. Zeer juist plaatst het K.V.P.
program dit punt in de volle aandacht. 
Een punt waarvoor we ook even aan
dacht vragen is dat der sociale houding 

van de K.V.P., het standpunt n.l. van de 
partij tegenover het bouwsel van het 
maatschappelijk leven. Het program zegt 
hiervan, dat het opkomt voor een con
sequente (dat is: Volledig doorgevoer
de) toepassing van het beginsel van de 
subsidiariteit. Dit wordt dan nader om
schreven als een erkenning, van d·e ene 
kant van het recht van zelfwerkzaamheid 
- dus het recht ·op vrij handele11 van 
particulieren en maatschappelijke groe
pen - en van de andere kant de erken
ning van de plicht van de overheid om
de algemene leiding te geven en voor
zoveel nodig het particulier initiatief en 
het werk der lagere gemeenschappen 
(dat zijn: groeperingen als de bedrijf
schappen) te steunen, aan te v_ullen en
te vervanJ;?en. 
Hier komen we weer op dat tere punt 
waar de overheidsbemoeiing en de vrij
heid elkaar raken. En het allerteerste is 
dan: wanneer moet de overheid het 
,,particulier initiatief vervangen" m.a.w. 
het plannen maken in ons particulier 
leven aan ons ontnemen en door de 
overheid laten voorschrijven? Zeer voor
zichtig _geeft het program op deze vraag 
als antwoord: voor zoveel nodig. Om
trent dit punt is het dat de kwestie 
,,teer" wordt: hoever gaat het "nodige". 
Hier is een gevaar dat velen - vooral 
de niet-zelfstandigen - het woord "zo
veel nodig" vervangen door "zoveel mo-

• 2elijk", en anderen - vooral de zelf
standigen - vervangen het graag door 
zo weinig mogelijk". •Beide richtingen 
hebben da.ftvoor hun argumenten naar
gelang �ij meer steunen op: ,,nood 
breekt wet" of op de "onomstotelijke be
ginselen van vrijheid vóór alles". 
In deze richtingen kan het program zelf 
geen keuze maken, de beslissing hier
over zal bij ieder voorkomend geval 
moeten liggen bij de leiders van partij 
en kamerfractie en het is hier weer de 
eis, dat er voor gezorgd moet worden 
om de verschillende richtingen onder de
katholieken voldoende te vertegenwoor
digen in alle bestuursorganen van de 
K.V.P. die te maken hebben met pro
grams voor partij en fractie, en, dat de 
verschillende richtin\(en voldoenclE: hun 
vertegenwoordigers hebben in de fractie, 
zodat het beleid niet eenzijdig kan ver
bogen worden. 
Een zeer welkom geluid in het program 
is· ook het uitgebreide plan ten behoeve 
van de middenstand, en hiervan noemen 
wij: het inrichten van een speciaal top
orgaan voor de middenstand in de 
P.B.O.; een nieuwe Vestüzi,ngswet met 
verbeterde voorwaarden van vestiging; 
en een betere regeling van de sociale 
verzekering van de zelfstandigen voor 
wat betreft de kinderbijslag, ouderdoms
voorziening en ziekenfondsregeling. 
De sociale verzekering voor de midden
stand is, sociaal gezien eigenlijk een 
onding, en is alleen te rechtvaardigen 
door het feit dat de midden_stand over 
het algemeen - zoals de toestanden nu 
zijn - uit zichzelf niet aan sociale ver
zekering toekomt. Het is dus een hulp 
uit nood, maar . . . . . .  het moest niet nodig 
ti�I 
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Gemeente Boxtel 
• 

ID zorgen 
BOUW VAN NIEUWE 
GASBERGINGSRUIMTE. 

Boxtels �emeenteraad kwam vorige week 
Donderdag in vergadering bijeen ter be
handeling van een zeer uitgebreide 
agenda, die echter in een vlot tempo 
werd afgewerkt. Naast een aantal agen
dapunten van administratieve aard, wer
den er ook enkele belangrijke voorstel
len aan de orde gesteld, doch met het 
oog op de noodzakelijkheid van door
voerinJ;? beperkte de Raad de discussies 
dooraaans ook in deze kwesties ten 
zeerste. 
Na behandeling van de formele openings 
punten werd besloten van de heren A. 
v. Homelen en P. Willems twee kleine 
strookjes grond in de Mijlstraat aan te
kopen om daar het leggen van trottoirs 
tot aan de school mogelijk te maken. 
Ook werd goedkeuring gehecht aan het 
voorstel van enkele kleine grondtrans
acties, die nodia zijn om met de afwer
king van de Coevoortseweg (in ruilver
kavelingsverband) tijdig gereed te ko
men. Aan de N.V. P.N.E.M. zal een 
strook grond, gelegen aan de Ons Doel
straat naast de watertoren, verkocht 
worden voor de bouw van een trans
formatorhuisje. Zo ook een perceel grond 
aan de Ridder van Cuykstraat aan Jac. 
Weyers c.s. te Vught, die een herbouw
plicht moeten realiseren. De beslissing 
op de verzoeken van de heren A. A.
Brekelmans en A. van Eindhoven te Ge
monde om onttrekking van weggedeel
ten aan het openbaar verkeer, werd ver
daagd tot de volgende raadsvergadering, 
zulks omdat de ingediende bezwaar
schriften nog op hun waarde getoetst 
moeten worden. 
Vervolgens werd besloten aan de heer 
A. Huiskes, alhier, een aan de Van
Salmstraat gelegen bouwterrein te ver
kopen, ten dienste van de oprichting van
een sorteer- en persinrichting van lom-

pen, papier en metaal. Tot slot van al 
deze grondtransacties werd een voorstel 
tot inbrenging van enige gronden (met 
bestemming "industrieterrein") door de 
Raad aanvaard. 
Voorts werd aan burgemeester en wet
houders machtiging verleend om in voor
komende gevallen over te gaan tot de 
verkoop van bomen. 
Op enkele besluiten van administratieve 
aard, volgde de vaststelling van een ver
ordening betreffende gedeeltelijke ver
goeding van ziektenkosten van het ·ge
meentepersoneel. Deze verordening. 
heeft de bedoeling - binnen de bepaal
de grenzen - te voorzien in abnormale 
risico's die er ondanks verzekering te
gen ziektenkosten voor het personeel 
toch nog blijven. 
de verhoging der meterhuur voor het 
gas- en waterbedrijf, alsmede de afschaf
fing van het zogenaamde vastrecht voor 
het waterleidingbedrijf, werd door de 
Raad unaniem als een noodzakelijkheid 
beschouwd. 
De afschaffing van het vastrecht houdt 
slechts in, dat het dubbeltje, dat onder 
de verwarrende naam "vastrecht" op de 
rekening vermeld staat, niet meer gehe-
ven zal worden. 
De heffing van dit dubbeltje dateert nog 
uit de eerste tijden van het waterbe
drijf. Toen werd, om de tarieven van 
Boxtel in overeenstemming te houden 
met die van 's-Hertogenbosch en tóch 
een hogere opbrengst te verkrijgen, ge
zocht naar een vaste bate, welke men 
putte uit dit bewuste dubbeltje, door de 
aangeslotenen te betalen onder de naam 
vastrechttarief. (De gewijzigde tarieven 
voor gas en water, alsmede de nieuwe 
meterhuren zullen in ons volgende num
mer worden gepubliceerd). 
De Ra<\.d bleef de aandacht nog even 
gericht houden op de gemeentebedrij
ven: Dit leidde o.a. tot het belangrijke 

besluit de gashouder te verkopen, die 
reeds in 1910 gebouwd is en inmiddels 
geheel is afgeschreven en niet meer 
voor het bedrijf nodig is. Bij de inschrij
ving deed de N.V. Ver. Utrechtse IJzer
handel het hoogste bod. Deze N.V. heeft 
de gashouder voor f 3.572,80 gekocht 
om het geval met uitzondering van kra
nen, buizen, syphons, afsluiters en de 
ijzeren trap te slopen. 
Aan dit belangrijke besluit werd onmid
dellijk een nog belangrijker voorstel ae
koppeld, en wel het bouwen van een 
hogedrukgasberg-installatie. Uit een oog
punt van bedrijfsbeheer was voorziening 
in 1gasberJZi1n.gSrumite noodzakeeijk ge
worden: Zolang Boxtel hierover niet be
schikt, eisen de Staatsmijnen nl. jaarlijks 
een vergoeding, die momenteel reeds be
paald is op f 15.000, - doch die in de 
komende jaren nog aanzienlijk verhoogd 
dreigt te worden. 
Ofschoon �e hoge investeringskosten 
voor de bouw van een hogedruk-gas
bergingsruimte een bezwaarlijke factor 
vormen, zou een en ander de gemeente 
toch veel voordeel bezorgen. De Raad 
was hiervan spoedig doordrongen en 
stemde dan ook in met de voorgestelde 
bouw, die f 270.000,- zal kosten. 
Wel behield de Raad zich het recht 
voor straks te beschikken of het een 
bolvormige of een cylindervormige ber
gingsruimte zal worden. Onafhankelijk 
hiervan kan echter reeds gezegd wor
den, dat dit bouwwerk niet méér ruimte 
in beslag zal nemen dan een normaal 
huis, terwijl het van veel minder ont· 
sierende vorm belooft te worden dan 
de tegenwoordige gashouders. 
Het resterende gedeelte van de agenda 
werd met de nodige soepelheid van de 
zijde der raadsleden behandeld, zodat 
de diverse punten vlot de voorzitters
hamer passeerden. 
Aan de rekening van de Dienst Maat
séhappelijk Hulpbetoon over het jaar 
1950 werd goedkeuring verleend. 
De rekening der gemeente en de aange
wezen takken van dienst over het jaar 
1949 werden voorlopig vastgesteld, na
dat enige discussie gevoerd was over 
het feit, dat de extra inkomsten (die 
de gemeentelijke vleeskeuringsdienst 
had kunnen boeken, nu het eigen per
soneel ook de rijkskeuringen verrichtte) 
grotendeels verloren gegaan waren aan 
de vergoeding voor het aantal overuren, 
dat deze extra-arbeid had veroorzaakt. 
De voorzitter slaagde er echter in de 
raadsleden ervan te overtuigen, dat de 
gevoerde methode de dreiging van een 
te grote ambtelijke !!ecompliceerdheid 
had en nog zal voorkÖmen, terwijl het 
aantal overuren goeddeels geweten mag 
worden aan de abnormale drukte, die 
er de laatste tijd heerst. 
Het grote aantal begrotingswijzigingen, 
dat daarna aan de orde werd gesteld, 
ondervond geen bezwaren bij de Raad, 
die deze formele voorstellen zonder op
of aanmerkingen liet passeren. 
Ze hadden voor het merendeel betrek
king op onderwijsvoorzieningen, die 
reeds lang eerder getroffen waren. Ook 
de Rechterstraat eiste echter een begro
tingswijziging, en wel in verband met de 
verbreding en de riolering van deze 
straat. Het wegdek zal 6 meter en de 
trottoirs aan weerszijden 2 meter breed 
worden; met de nieuwe riolering tussen 
de Kruisstraat en de Rozemarijnstraat 
zal ten spoedigste begonnen worden. 
De laconieke vraag uit de vergadering 
of er nu ook rekening gehouden was 
met de bezwaren van overhangende lui
fels van zakenpanden, alsmede de laco
nieke afwimpeling van deze vraag door 
de voorzitter, bewezen wel heel duide
lijk dat het met de kansen op een even
tuele bebouwing van dit gedeelte aller
minst rooskleurig gesteld is. 
In verband met het tijdelijk groot aan
tal slachtingen op het slachthuis, besloot 
de Raad voorts enkele voorzieningen te 
treffen. Zulks echter pas nadat de heer 
v. Nistelrooy gewaarschuwd had voor
te vergaande uitgaven voor dit bedrijf, 
dat nog pas zo kort geleden op eigen 
benen leerde staan. 
Aangezien deze voorzieningen ook de
plaatsing van enkele straatlantaarns in
de nabijheid van het slachthuis inhield, 
bepleitte het lied Baayens ook de plaat
sing van een lantaarn in de Van Salm
straat, waar ter hoogte van het uitgezet
te industrieterrein 's avonds een Egyp
tische duisternis moet heersen. 
Aai:igezien er toch over potverteren ge
spróken werd, achtte het lid De Visser 
het niet onbillijk ook om een nieuwe 
vleeswagen te verzoeken. Het zou dan 
niet meer behoeven te gebeuren, dat het 
vlees door de Boxtelse slagers per kolen
kar vervoerd wordt. 
Strengere controle hierop achtte hij uit 
hygiënisch oogpunt dan ook wel wen
selijk. 
Het lid Van Nistelrooy antwoordde 
daarop, dat ook hij een vleeswagen zou 
prefereren als de aanschaffings- en ex
ploitatiekosten niet zo enorm hoog ge
schat behoefden te worden'. 
Nu moesten vele Boxtelse slagers het 
vlees op de gewraakte wijze vervoeren, 
hetgeen, volgens het lid Van Nistelroov, 
zeker niet in strijd was met de voor
schriften, aangezien de wagen steeds uit
stekend voorzien is van rekken en la
kens, doch jammer genoeg he_t "uiterlijk" 
niet mee heeft. 
Hierna vond de aanbieding plaats van 

de gemeentebegroting en de bedrijfsbe
grotingen voor het dienstjaar 1952, die 
door de gehele Raad zullen onderzocht 
worden. 
In zijn "ten geleide" bij deze aanbieding 
zei de voorzitter, dat Boxtel nog nimmer 
voor zo'n hachelijke situatie (met zo. 
veel ongewisse factoren) 2estaan had. De 
gemeentebedrijven kunnen zich welis
waar bedruipen, maar de Algemene 
Dienst en de Huisvesting baren grote 
zorgen, die geen behoorlijke oplossing 
zullen krijgen als de financiële verhou
ding tussen Rijk en Gemeente niet wat 
beter wordt. 
De begroting was, naar de voorzitter 
verzekerde, in verband met deze nood
positie dan ook uiters_t reëel gehouden, 
zodat alleen het allernoodzakelijkste 
daarin was opgenomen. 
De voorzitter zei na de opening van· 
deze sombere perspectieven de Raad 
niet overdreven pessimistisch te willen 
maken, doch zich enkel te wil_len kwijten 
van de plicht de zaken niet rooskleuriger 
voor te stellen dan ze zijn. Hij hoopte 
van harte, dat het Rijk méér oog zou 
krijgen voor de moeilijke positie van snel 
groeiende gemeenten als Boxtel, en even
eens hoopte hij, dat de gemeentelijke 
geldlening, die nog maar zo weinig in
schrijvingen telde, spoedig een grotere 
interesse zou los slaan bij de Boxtelse 
burgerij, zodat het bouwvolume straks 
in elk geval verwezenlijkt zal kunnen 
worden. 
Bij de Rondvraag kwamen natuurlijk 
allereerst de in slechte toestand verke
rende wegen of paden in discussie. 
Verder had het lid De Laat nog zijn 
zorgen over de Breukelse brug, waar
voor de plannen echter gereed liggen. 
Deze brug zal binnenkort in de as van 
de weg gelegd wordt;,n, zodat Boxtel 
dan een verkeersobstakel minder zal tel
len. De stuw zal daarbij verlegd worden 
en aangebracht worden in de te bouwen 
brug in de Van Salmstraat. 
Het lid Oliemeulen verzocht om oprui
ming van de krotwoningen, die toch niet 
meer bewoond mochten worden. Het lid 
v. Niste\rooy vroeg nog ee1_1s om con
trole van de deugdelijkheid der etens
waren, die wekelijks op de Boxtelse 
markt verkocht worden. 

Plaatselijk Nieuws 
LOTERIJ WITTE PATERS. 
Bij de trekking van de loterij der Witte 
Paters gingen de hoofdprijzen naar de 
vol!!ende nummers: 
98.557 (auto); 83.250 (ameublement); 
63.611 (bromfiets); 10.926 (servies); 
%.620 (cassette zilmeta); 49.385 (radio) 
9.%1 (fiets); 39.877 (salonkachel). 

,,POPPENDAM" WAS RIJKE STAD. 
"Poppendam", de Boxtelse Actie Voor 
Het Kind, heeft in totaal het respecta
bele bedrag van f 1756, 17 opgebracht. 
Na aftrek van de onkosten zal derhalve 
een belangrijk bedrag aan de Postzegel
actie en de Stichting Het Vierde Prin
senkind kunnen worden besch.ikbaar ge
steld. 

-o-

Bij Mevr. R. v. Oerle-v. Dijk, Molen
straat alhier, wachten nog 2 uilen en 1 
andere vogel (vermoedelijk een taling) 
op degenen, die deze dieren bereidwil
lig voor "Poppendam" afstonden. Wie 
zijn de eigenaars? 

MEVR. DOORENBOSCH 
VOOR K.R.0.-TELEVISIE. 

Op Dinsdag 11 December a.s. houdt 
Mevrouw T. Doorenbosch-Meyer, uit 
onze gemeente, in de avonduitzending 
van de K.R.O.-televisie een causerie 
over het onderwerp "Brabantse merklap
pen" (dekendoeken). 
Op dit gebied mag Mevr. Doorenbosch
Meyer, gezien haar vele publicati_es en 
voordrachten, gerust specialiste genoemd 
worden. Met belangstelling zien we dan 
ook uit naar haar optreden voor de 
K.R.O.-televisie. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 27 Nov. t.e.m. 3 Dec. 1951. 
GEBOREN: Elisabeth, M. A. M. dochter 
van C. M. Kelders en L. Fr. Janssen, 
van Merheimstraat 6 ·_ Josephus H. A. 
zoon van J. A, van Uden en A. H. 
Mann, van Merheimstr<\_at 17 - Wilhel
mus A. Fr. zoon van H. R. van Kasteren 
en E. Knoop, Jan van Brabantstraat 30 
- Elizabeth J. Th. L. dochter van M. 
Boleij en C. M. Nagtzaam, van Hugen
pothstraat 23 - Franciscus C. J. zoon 
van A. Bergman en B. G. M. v. d. Oete
laar, van Hugenpothstraat 23a - Jo
anna M. C. E. dochter van C. J. M. 
Leenaars en C. J. Hansort, van Hugen
pothstraat 31 - Barbara M. B. dochter 
van P. Valks en M. Fr. v. d. Langen
berg, van Ranststraat 13. 
GEHUWD: Franciscus L. Alph. van
Heesch en Johanna Ph. Alberts - Fran
ciscus L. de Bresser en Anto'netta M. 
van Dooremalen - Jacobus J. van Roes
sel en Petronella C. van der Horst. 
OVERLEDEN: Gerardus van de Loo, 
oud 73 jaren, Rechterstraat 74 -· Hu
berta M. Verdegaal, oud 66 jaren, we
duwe van J. C. Bontje, Parallelweg 
Noord 19. 

OMGEVING 

Agenda 
SPREEKUUR 
LOCO-BURGEMEESTER 
Maandag 10 Dec. van 10-11 uur. 
Donderdag 13 Dec. van 10-11 uur. 

Het lid v. d. Weyst informeerde naar 
de naleving van de verordening betref
fende het opkopen van afvalmaterialen 
en informeerde tegelijkertijd naar het 
hoe en waarom van de lonen der per
spnen, die via de overbrugging in de 
plantsoendienst terecht waren gekomen. 
Hierbij bleek, dat deze personen volko
men billijk behandeld werden, waar het 
op loon naar prestatie aankwam. 
Het lid G. v. d. Meyden wilde de ver
betering van het zwembad !JU eens v66r 
de winter aan de orde stellen, opdat de 
plannen toch zeker vóór de a.s. zomer 
verwezenlijkt zullen zijn. De voorzitter 
liet hierop onmiddellijk een voorstel tot 
'n begrotingswijziging volgen om de aç
comodatie zo spoedig mogelijk verbe
terd te krijgen. Zodra dit gereed is, zal 
bij de Ged. St. ook aangedrongen wor
den op de noodzakelijke zuivering van 
het water. 
Aan het slot van de vergadering stelde 
de voorzitter aan de Raad voor alsnog 
een crediet van f 5500, - te verlenen 
voor de "Bur2erverdediging", die ook 
in onze plaats georganiseerd zal worden. 
Boxtel is daarbij de hoofd-gemeente van 
de kring Boxtel, Esch, Liempde, St. 
Oedenrode en Schijndel, zodat onze 
plaats over een behoorlijke materialen
en vergaderingsruimte moet kunnen be
schikken. 
Daartoe is de inrichting nodig van het 
lokaal naast het gemeentehuis, waar mo
menteel de Brandweer is gevestigd. Met 
het voorgestelde bedrag zou de installa
tie van de Burgerverdediging afd. Box
tel op bevredigende wijze kunnen ge
schieden. 
Wat het materiaal, personeel en de in
terne organisatie betreft, daarover zal 
de Raad mettertijd de beslissingen te 
nemen krijgen. Wat echter de vestiging 
en de installatie betrof, gaf de Raad 
reeds thans toestemming. 

,,SCHORPIOENEN en MJLLIOENEN" 
OOK IN LENNISHEUVEL. 

Boxtels Toneel, dat enkele weken gele
den met de thriller "Schorpioenen en 
Millioenen" honderden bezoekers in De 
Ark wist te boeien en te vermaken, zal 
nu ook Lennisheuvel gaan vergasten op 
een avond uitstekend toneelgenot. 
A.s. Zondag, om 7 uur 's avonds, zal
in "Orion" het doek opengaan voor het 
amusante en uitermate spannende ver
haal van de Chinese Or Lo Ping, op het 
toneel gezet door de leden van de be
kende toneelgroep Boxtels Toneel en
geregisseerd door de even bekende spel
leider Willem Hart uit Eindhoven. 
Bewoners van Lennisheuvel, die van
griezelige spanning en tevens van goed 
toneel houden, mogen de gelegenheid 
niet laten voorbijgaan Boxtels Toneel te
gaan zien in de vertolkit1g van dit koste
lijke toneelstuk. 

INENTING TEGEN POKKEN. 
Wij wijzen er onze lezers op, dat op 
Woensdag 12 December a.s. wederom 
gelegenheid zal worden gegeven de kin
deren kosteloos te laten inenten tegen 
pokken. 
Nadere bijzonderheden omtrent uur, 
plaats, controle enz. worden hun mede
gedeeld in een advertentie, elders in dit 
blad opgenomen. -

MEVR. LINSEN VOORZITSTER 
R.K. BOND VAN VROEDVROUWEN. 
Op de algemene ledenvergadering van 
de R.K. Bond van Vroedvrouwen, die 
vorige week in Bredá op "Huize Moe
derheil" gehouden is, werd onze ge
meente-vroedvrouw, M. J. Linsen, tot 
voorzitster gekozen. Mevrouw Linsen 
fungeerde in deze Bond reeds 6 jaren 
als bestuurslid en is sinds Maart 1950 
tevens lid geweest van het College van 
Medisch Tuchtrecht te Eindhoven. 
Ze zal in haar nieuwe functie de repu
tatie, die zij in vorige jaren verwierf, 
zeer zeker weten te bevestigen tot heil 
van de belanrijke organisatie van R.K 
Vroedvrouwen. 

KANARIEFOKVERENIGING 
,,HET ZUIDEN". 
Bij gelegenheid van het 25-iarig bestaan 
hield de Boxtelse Kanariefokverenigin� 
"Het Zuiden" vorige week Zaterdag, in 
de zaal van de heer H. van Rooy in de 
Baroniestraat, een goed geslaagde Jubi
leumzangkeuring. Bij gelegenheid 
van het zilveren jubileum werden 
door het Bondsbestuur en de federatie 
Tilburg prachtige cadeaux en bloem" 
stukken aangeboden, terwijl uit de vele 
overige felicitaties wel bleek, dat "Het 
Zuiden" in de zilveren jarenreeks vele 
,,sportvrienden" verworven heeft. 
De vereniging zelf zette haar Voorzitter 
in de bloemen, in verband met zijn 25-
iarig lidmaatschap. 
Het bestuur sprak de hoop uit, dat de 
heer De Jong nog vele jaren zijn beste 
krachten zou mogen geven aan zijn 
grote liefhebberij en aan zijn geliefde 
vereniging "Het Zuiden". 



De imkers van 
Buske :zat de:ze keer niet bij de bieën, hij 
:zat verdoken achter het warmende ka
cheltje in :zijn praatstoeltje, en als Janus 
dáárin :zit, dan behoeft men maar te luis
teren, want Janus Buske 'kan zich o zo
veel herinneren. 
We hebben hem 'ns opgezocht omdat 
St. Ambrosius in zicht is, U weet wel 
lezer, de patroon van de bieënhouders, 
de imkers. Iedereen heeft immers belang
stelling voor de bijen, de voorbeelden 
van nijvere arbeid en helpsters van 
On:ze Lieve Heer in de productie van 
het vele lekere fruit. 
Waarover wij bij Buske gingen praten 
kunt U dus wel raden, over de bijen
houdersbond St. Ambrosius, die Vrijdag 
aanstaande al 55 iaar bestaat en waar
van A. Bosch, zoals Buske heel deftig 
heet, mede-oprichter is en onafgebroken 
55 jaar lid is i;:eweest. 
Hij begon dan te zeggen dat het eigen
lijk Vrijdag jaarvergadering moest :zijn, 
doch de secretaris had hem nog geen 
convocatie toegezonden . .,Nou denk ik", 
:zo zei hii, .,in de regel komen d'r breuj
kes mi worst en zoal meer bij te pas, 
en dè gi nou emaol nie op Vrijdag". 
Daarom zal de vergadering :zeker op een 
andere dag gehouden worden. 
De gedachten van Buske draaiden niet
temin al volop om onderweroen ter be
spreking op de vergadering, want er 
zat hem toch wel iets een beetje dwars, 
puur uit liefde voor de bond. Men moet 
namelijk weten, dat de liefhebberij een 
beetje aan het verslappen is, wat niet 
alleen jammer is. Immers, wat zal het 
gevolg zijn, als er niet g�noeg bijen 
meer :zijn om het bevruchtend werk te 
,doen en honing te puren? 
Waar 'm dat in zit, zo informeerden wij. 
In de suiker, :zei Janus. Die is veel te 
duur om een aantal bijenvolken aan te 
houden in de winter, en de prijs van 
de honing is veel te laag. 
Er moet een regeling komen om de le
den van St. Ambrosius aan goedkope 
suiker te helpen. Daar zat hij over te 
piekeren, en behalve daarover, zit hij 
over de bloeitijd van St. Ambrosius te 
mijmeren. Alle leden van "vruger" haal
de hij :zich voor de geest. Hijzelf is de 
enigst nog levende van de oprichters. 
Jan van de Braak uit Boxtel, de eerste 
veurzitter, en dan Grard van Rooij, 
meester Jansen, Jan v;m de Koevering, 
Ciel Schoenmakers en nog veul meer, 
allemaal uit Liempde, vanwaar veel le
den bij de bond waren. Ook de Van de 
Koeverings uit Esch en nog veel meer 
anderen leefden in zijn gedachten voort. 
Over Alph. van Rijc�evorsel van "Den 
Eikenhorst" en baron De Granzy, de 
initiatiefnemers voor de oprichting van 
de lmkersbond, nu 55 iaar geleden, wist 
Janus :zich ook nog veel te herinneren. 
Hij heurde ze als het ware nog spreken 
op de oprichtingsvergaderin_g. 
Hoeveel leden St. Ambrosius nog telde, 
zo probeerden wij tussendoor te vragen. 
Maar dat wist Janus niet meer, en hij 
verwees ons naar de tegenwoordige se
cretaris Van de Wassenberg. 

Voor 
naar 

Winterjassen 
SPIERINGS 
REEDS 40 JAAR BEKEND 
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Plaatselijk Nieuws 
EEN HELD KEERT WEER. 
De toneelgroep van de K.A.B., afd. 
Boxtel "Leeringhe ende Vermaeck" :zal 
op Dinsdag 11, Woensdag 12 en Don
derdag 13 December in De Ark voor het 
voetlicht treden met het toneelspel "Een 
held keert weer", van de bekende schrij
ver A. M. de Jong. De regie is wederom 
in handen van de heer Joh. van fap uit 
's Hertogenbosch, zodat op uitstekend 
toneel gerekend mag worden. Een adver
tentie, elders ii:i dit blad, verschaft om
trent de uitvoeringen nadere bijzonder
heden. 
HERLEVEND BOXTEL 
Het optreden van Mevr. Georgette Ha
,gedoorn voor Herlevend Boxtel is thans 
vastgesteld op Maandag 17 December 
a.s. Georgette Hagedoorn zal een pro
gramma uitvoeren van internationale
chansons. Zij wordt aan de piano bege
leid door Pierre Verdonck.
DE SINT BIJ DE 
GEREPATRIEERDEN. 

Zelden zag de Sint zo'n glunderende 
opgetogen gezichtjes als bij de kleine 
gerepatrieerden, die j.l. Dinsdag in Hotel 
Riche :zijn komst met ongeduld hadden 
afgewacht. 
Al lang tevoren waren alle bekende Sin
terklaasliedjes gezongen, en met graagte 
nog eens herhaald. 
Het plaatselijk comité voor gerepatrieer
den en de Heer en Mevrouw van Don
gen van Hotel Riche hadden er voor ge
zorgd, dat de Sint niet met lege handen 
behoefde te komen. Het doet ons goed 
.te bemerken, dat onze gerepatrieerden 
niet :zijn vergeten. 

R.K.B.B. EN R.K.J.B., afd. Boxtel. 
A.s. Donderdag 13 Dec. wordt weder
om een vormingscursus gegeven in het 
Verenigingsgebouw om half 8. De:ze bij
eenkomst, die in samenwerking met de 
Boerinnenbond i;:egeven wordt, :zal bij
zonder in het teken staan van de voor
bereiding op 't Kerstfeest. 
Ce:zien 't grote succes van voorgaande 
·avonden wordt verdere aansporing niet
nodig geacht. Wel doen wij een drin
gend beroep op degenen die geen lid
zijn van de bovengenoemde verenigin
gen om ook de:ze leerzame vormings
avonden eens bij te wonen.
MISSIE-THUISFRONT.
Opgehaald voor de missie-naaikring
. .,Miad" op de bruiloft van Jansen-Voets
i 4,90.

,,St. Ambrosius" 
Daar gingen we na ons be:zoek aan 
Buske nog even heen. De:ze deelde ons 
mede, dat de imkers uit de omliggende 
plaatsen niet meer bij de afdeling Box
tel zijn aangesloten. In on:ze plaats telt 
St. Ambrosius nog 39 aangesloten im
kers. Er zijn nog wel meer liefhebbers
bijenhouders, doch jammer genoeg voe
len deze schijnbaar niet zoveel voor het 
orga_nisatorisch verband, wat overigens 
toch zo nuttig is voor de instandhou
ding van de liefhebberij. 
En nu we toch vol aandacht waren voor 
wat verband houdt met de diertjes, die 
heel dikwijls met hun natuurlijke kwali
teiten de mens tot voorbeeld worden 
gesteld, stapten wij meteen nog even 
door naar de heer Hendriks, dè liefheb
ber-beroepsimker van de Honing:zemerij. 
De heer Hendriks, die over de "biekes" 
honderd uit kan vertellen en die dat bij 
geleeenheid zeker nog eens doen zal in 
dit blad, bevestigde de terugloop van 
het aantal georganiseerde imkers, doch 
het aantal liefhebbers is mogelijk niet ge-
slonken. 
Wel kan de omvang der liefhebberij 
minder :zi_jn geworden wegens de te hoge 
suikerprijs en te lage honingprij:zen. De 
echte imker kan evenwel niet van :zijn 
,.biekes" scheiden. 
Doch vele liefhebbers bepalen :zich tot 
een paar korven of kasten en voelen 
:zich niet aangetrokken tot de Bijenhou
dersbond, vandaar het kleiner aantal 
leden. 
En dan is er ook in het kleine imkers
wereldje veel veranderd, :zoals dat met 
de technische voortgang de tijden door 
generatiegewijze gebeurd is op allerlei 
gebied. 
Met het meer en meer verdwijnen van 
de bijenkorf verviel een stuk van de lief
hebberij, voor �at betreft het :zelf vlech
ten der korv� gedurende de winter
avonden. Daarvoor kwam de meer :zake
lijk ingerichte bijenwoning, de kast, 
waarnaar jonge vooruitstrevende imkers 
en bijepteelt-onderwijzers al aanstonds 
een greep deden. 
Met dat al moet toch een geringere be
langstelling geconstateerd worden voor 
de Bond van Imkers "St. Ambrosius", 
wat iammer is omdat de bond de liefheb
berij stimuleerde en voor de bijenhou
ders de suiker accijnsvrij wist te krijgen 
nu al jarenlang geleden. 
Zo zal St. Ambrosius nu :zijn 55ste jaar
vergadering in een heel andere sfeer 
gaan houden dan een halve eeuw gele
den. 
Laten we hopen, dat dit schone bouwsel 
van de vorige eeuw door samenwerking 
behouden blijft en zelfs versterkt mag 
worden. 

-o-
Tegen de verwachting van Buske in, zal 
heden Vrijdagavond 7 December toch 
de jaarvergadering van St. Ambrosius 
gehouden worden in de zaal van H. 
van Rooy, in de Baroniestraat. 
De traditionele "breujkes mi worst" zal 
hij dus moeten missen, maar een borrel
tje en wat goede sigaren zullen hem 
toch wel gepresenteerd worden 

COLLECTE "HELP IT ALIE !" 
De straatcollecte, die vorige week Za
terdag door de Boxtelse afdeling van het 
Ned. Rode Kruis werd gehouden ten 
bate van de door watersnood getroffen 
Italianen, bracht op f 368,22. Aan de 
gevers hartelijk dank. 

BAZAR WAS 'N SUCÇES. 
De Bazar, dié vorige week gehouden 
werd door de Vrouwenvereniging der 
Ned. Herv. Gemeente, is een waar suc
ces geworden, gezien het mooie bruto
bedrag van ongeveer f 750,-, dat de:ze 
opleverde. 
Wat de verloting op 1 Dec. betreft zij 
vermeld, dat er 1313 stuks bonen in h�t 
weckglas :zaten, door iemand precies ge
raden. De pop had de echt Brabantse 
naam van Annemieke en deze werd door 
7 deelnemers goed geraden, zodat ge
loot werd onder dit 7-tal. Het fraaie 
kussen viel op lot nr. 25. 

ST. NICOLAAS 
OP HUIZE DE LA SALLE. 
Fantastische lichtstoet! 
Hoe de Sint het klaar gespeeld heeft is 
ons een raadsel, maar een feit is en blijft 
het, dat de Bisschop van Myra op zijn 
drukste dag - 5 December - nog tijd 
gevonden heeft om op Hui:ze De La 
Salie de "jongens van de fraters" met 
een bezoek te vereren. De La Salie heeft 
deze bijzondere geste van -de Heilige 
Man op de juiste waarde weten te schat
ten : In een fantastische lichtstoet werd 
de Sint Woensdagavond als in triomf 
meegevoerd, vanaf het station naar 
Huize De La Salie. De Hoge Gast zag 
zich omgeven door een zee van ballons
in-alle - kleuren, jongens met lichtende 
hoeden, een reusachtige staf zwarte 
knechten, de La Salie-harmonie en last 
hut not least zijn stoomboot, bemand 
met de beste Spaanse zeelieden. Onno
dig eigenlijk om hierbij nog te vertellen, 
dat de stoet bewonderend werd gadege
slagen door groot en klein Boxtel. . . . . .  
En haast overbodig om nog te vermei-
• den, dat het Woensdagavond op De La
Salie een geweldig feest is geweest . . . . .  .
Dat :zij de jongens en de fraters trou
wens van harte gegund. De jongens om
de vreugde, de fraters om de vreugde
"vreugde te kunnen brengen". Het was
in alle opzichten een geslaagde avond!

VERGADERING SECTIE ZUIVEL.
De Sectie Zuivel houdt op Maandag 10
December om 7 uur een vergadering in
Café H. v. Rooij.

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 8 DECEMBER 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Talefoon 34& 

DRIE WONINGEN 
IN DE AS GELEGD. 
Binnenbrand in de Nieuwstraat. 
In de nacht van Zondag op Maandag
omstreeks half 4 brak in een huizen
complex op de Eindh.9venseweg - be
woond door de gezinnen Vorstenbosch, 
Baks, Leyten en v. d. Loo - brand uit. 
Het vuur, dat snel om zich heen greep 
en de bewoners in hun slaap verraste, 
maakte redding van de huisraad uiterst 
moeilijk. Voordat door bewoners en bu
ren aan blussen gedacht kon worden, 
was dan ook reeds een groot gedeelte 
van de totale inboedel in de as gelegd. 
De brandweer, die na de alarmering 
spoedig present was, slaagde er ondanks 
aansluitingsmoeilijkheden nog in één 
huis (v. d. Loo) voor vernietiging te 
vrijwaren. 
Door deze brandramp is de woningnood 
in Boxtel weer vergroot, ook al heeft 
het gemeentebestuur (met succes) :zijn 
uiterste best gedaan om de 19 daklozen 
een onderkomen te verschaffen. 

-o-

Maandagavond dreigde het in de 
Nieuwstraat dezelfde weg op te gaan, 
toen in het laatste huis van het woning
complex voorbij de school, brand ont
stond op een moment dat de bewoners 
(Smits) afwezig waren. Dank zij het 
kranige optreden van omwonenden, die 
de brand vrij spoedig ontdekten, kon het 
vuur bedwongen worden. Een i;(edeelte 
van de huisraad was toen echter al aan 
de vlammen ten prooi i:ievalkn. 

OPBRENGST COLECTE 
BOXTELS ZWAKKE KIND. 
De collecte ten bate van het Boxtelse 
Zwakke Kind op Zondag 25 November 
heeft opi;(ebracht, met inbei;:rip der zak
jes, de somma van f 742,08,..verdeeld als 
volgt: 
Rijksdaalders 
Guldens 
Kwartjes 
Dubbeltjes 
Stuivers 
Centen 

9 st. 
197 
809 

1918 

1107 
7318 

f 22,50 
,, 197,
" 202,25 
" 191,80 
" 55,35 

" 73,18 

Totaal f 742,08 

Inmiddels zijn er nog enkele nageko
men giften (f 3,-) aan het totaalbedrag 
. toe te voegen. Bovendien werden in de 
bussen nog enkele niet meer gangbare 
munten aangetroffen en enige postze
gels die waardeloos zijn geworden, door
dat ze in de bussen geheel waren ver
minkt. 
De stille hoop dat dit jaar de f 1000,
zou worden gehaald is dus niet in ver
vulling gegaan. Integendeel de opbrengst 
was nog pl.m. f 100 minder dan vorig 
jaar. Mogelijk is de veelheid van inza
melingsacties daar wel debet aan. 
Hoe 't zij, 't is altijd nog een behoorlijk 
bedrag en St. Nicolaas verzocht ons dan 
ook zijn bijzondere dank te willen over
brengen aan allen, die hun bijdrage in
de een of andere vorm hebben gegeven. 
Hij hoopt ook het volgend jaar weer op 
aller medewerking te mogen rekenen. 
Ook namens Het Boxtelse Zwakke Kind 
aan alle gevers hartelijk dan�! 

SPORT-NIEUWS 
R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
De eerste competitiehelft :zit er nu op 
en de laatste wedstriid hiervan eindigde 
tegen Korvel met een 6-0 overwinning. 
Al werd in de:ze wedstrijd het halve do
zijn volgemaakt, toch schenkt deze uit
slag zeer zeker geen voldoening. 
Deze Tilburgse ploeg welke op de stan
denlijst onderaan staat, en hier volgens 
het vertoonde spel van Zon_dag j.l. ook 
thuis hoort, kon de ODC-ers geen inspi
ratie geven om aan deze zeer -,eentonige 
wedstrijd enige fleur te geven. Het ge
mak waarmede de achterhoede van ODC 
de overigens zeldzame" aanvallen der 
gasten in bedwang hield en de .heus toch 

niet zo gevarieerde attaques der ODC
ers, veroorzaakten telkens zulke verwar
ringen in de Korvel-gelederen, dat reeds 
toen de wedstrijd een kwartier oud was, 
iedereen een l(rote overwinning voor de 
tricolores kon voorspellen. 
Nadat er vele kansen onbenut waren 
gebleven, ontstond in het laatste kwar
tier voor de rust een ware doelpunten� '. 
regen. Van den Bogaard opende met èen 
harde schuiver de score en even daarna 
was het dezeifde speler die er 2-0 van 
maakte. Scheepers liet 3-0 noteren, v. 
d. Bogaard met een hard schot 4-0 en
de kleine Van Dijk deed even voor de
rust ook een duit in het z�kje 5-0.
Na de rust hetzelfde spelbeeld: een op
alle linies overheersend ODC, dat nu
echter tot vervelens toe in de buitenspel
val liep. Met dit enige wapen behoed
den de Tilburgers zich voor een debàcle
vooral nu ODC over geen bestrijdings'.
wapenen bleek te beschtkken. Toen v. d.
Bogaard uit een zeer goede voorzet van
v. Wijk, met een kopbal het halve dozijn
volmaakte, kregen de Korvellui- zelfs
nog :zin om de eer te redden. maar nu
vonden de twee harde schoten, welke
hieruit resulteerden, bij S,Jijders geen
genade.
Het tweede elftal behaalde bij OJC 2
een verdiende 4-1 overwinning. Bravo
lui!
Programma voor Zondag a.s. 
De tweede helft wordt ingezet met een 
uitwedstrijd tegen OJC in Rosmalen. Uit 
ervaring weten wij, dat de:ze ploeg heel 
moeilijk thuis te verslaan is. Met wat 
'meer enthousiasme als Zondag j.l. kan 
echter toch een overwinning behaald 
worden. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
WVVZ - Boxtel 0 - 2 
Boxtel 2 - Haarste� 2 2 - l 
Boxtel 3 - Essche Boys 5 - 2 
Irene - Boxtel 4 5 - l 

Doel: C. v. d. Heyden. Achter: W. v.d. 
Meyden en C. Timmermans. Midden: 
F. v. Oirschot, H. v. d. Meyden en A.
v. d. Weyden. Voor: W. v. d. Plas, P.
Pastoor, J. Leyten, L. v. d. Laak en Th.
v. d. Aker.

• 

In de:ze formatie (van links naar rechts) 
trad Boxtel Zondag ;.I. aan op het 
WVVZ-terrein in Woensel om daar zo 
iets als een prestigeslag te leveren. Na 
een reeks teleurstellende prestaties in de 
afgelopen weken was het voor de rood
witters immers :zaak geworden te tonen, e 
dat voetbal geen vreemd goed voor hen 
was. Zij hebben zich van die taak uit
stekend gekweten. Het is wel geen bril
lante partij voetbal geworde-n in Woen
sel, maar dat was ook uitgesloten op een 
dergelijk terrein, tegen dergelijke tegen
standers. Hoofdzaak is, de knapen van 
"Boxtel" zich zó goed hebben weten 
aan te passen, dat de WVVZ-lieden ab
soluut de mindere waren in deze wed
strijd, die door de. gasten van het be
gin tot het eindsignaal gespeeld is met 
een enthousiasme, dat herinnerde aan 
de beste dagen. 
Boxtel bleef heer en meester op het ter
rein en rechtvaardigde in de laatste mi
nuten op sprekende wij:ze de 2-0 
overwinning. 
Als we nog iets over de wedstrijd moe
ten vertellen, dient U te weten, dat 
Boxtel al direct hard van stapel liep en 
het doel van de tegenstander vrij gauw 
op de korrel nam. Aan de andere kant 
probeerde de achterhoede - in nieuwe 
formatie - zich in te spelen en dat 
dreigde wel eens gevaarlijk te worden. 
W.V.Y.Z. permitteerde het zich echter
enkele doelrijpe kansen om :zeep te 
brengen, wat van Boxtel niet gezegd 
kon worden, want háár schoten misten 
dikwijls slechts op een haar na doel, ter
wijl eenmaal zelfs de roos getroffen 
werd. Dat was bij een door het midden 
{?eleide aanval, die de W.V.V.Z.-lui in 
de kiem trachtten te smoren, doch waar
bij van het opgelegde pandoer tussen 
keeper en back niets kwam, omdat de 

goed spelende v. d. Laak tijdii;: tussen
beide kwam om de bal in het net te 
plaatselil 1-0. 
Hierbij bleef het tot de rust. Na de rust
probeerde W.V.V.Z. de teugels in han
den te nemen, maar in de enkele perio
den, dat deze .ploeg de eerste viool 

.speelde, was de inmiddels volkomen safe 
,geworden achterhoede van Boxtel mans 
genoeg om de aanvallen reeds ver bui
ten keeper Verheydens heiligdom te 
breken en om te zetten in een Boxtelse 
attaque. Ofschoon het Boxtelse aanvals
quintet tijdelijk verminderd werd tot een 
quartet, omdat v. Oirschot wen-ens een 
hoofdblessure· even het veld m�est rui
men, bleef men gevaarlijk in de opera
ties voor het W.V.V.Z.-doel Hieruit ont
stond in de 17e minuut dan ook het win
nende doefpunt, 11:escoord door Boxtels 
rechtsbuiten na voorbereidend werk van 
:zijn overbuurman en :zijn centervoor 
2-0.
Op dit moment sprong W.V.V.Z. even
uit de band, wat de wedstrijd vanzelf
sprekend ontsierde, doch wat de gasten
geen kwaad deed: Boxtel speelde
vanaf dat moment op :zèer beheerste
wijze een slijtageslag, die de stand on
veranderd hield.
Het tweede elftal paarde aan dit succes
een verdienstelijke 2-1 overwinning op
rivaal Haarsteeg 2, dat met lege handen
huiswaarts moest.
Het derde deed het voor geen punt min
der en nam revanche op de Essche Boys;
met wie men nu samen op kop gaat.
Het vierde elftal kon het tegen Irenè
niet bolwerken en verloor met royale
cijfers.

•

Programma voor a.s. Zondag: 
Boxtel-Taxandria 2.30 uur 
Wilhelmina 4-Boxtel 2 12 uur 
ODC 4-Boxtel 3 t uur 
Boxtel 4-Rhode 3 t uur 

Boxtel 1 :zal het Boxtelse publiek a.s. 
Zondag zeer zeker veri;(asten op een 
boeiende partij voetbal tegen een van de 
koplopers: Taxandria, de ploeg met wie 
de roodwitters nog een dure rekening
te vereffenen hebben. Het zal :zwaar 
vallen revanche te nemen, maar kans
loos achten we "Boxtels eerste" niet . .. 

HOCKEY-CLUB "M.E.P.", BOXTEL. 
Uitslagen van Zondag 2 Dec. 1951: 
Heren: Zwart Wit 2-M.E.P. 2-1

M.E.P. 2-Were Di 3-3
Dames: Liberty-M.E.P. 1-3 

Hoco 2-M.E.P. 2 4-0 
Het resultaat van de_ wedstrijden van i.l. 
Zondag kan niet bijzonder goed ge
noemd worden. Alleen het eerste dames
elftal wist zijn uitwedstrijd tegen Don
gen te winnen met 3-1 en blijft hier
mede Oirschot, dat als eerste met een 
beter doelgemiddelde bovenaan op de 
rangrijst staat, goed volgen. Volhouden 
dames en mogelijk komt het dan tegen 
Oirschot nog op een beslissingswedstrijd 
aan. Heren 2 moesten zich tevreden stel
len met een gelijk spel ofschoon met de 
rust de Mep-heren nog een voorsprong 
hadden van 2-0. De onvolledigheid van 
dit elftal zal wel de oorzaak geweest 
zijn, dat de overwinning niet' in Boxtel 
kon worden gehouden. Mep 1 verloor 
van Zwart Wit uit Breda met 2-1 en 
de dames van Mep 2 konden het ook in 
Oisterwijk nog niet tot een overwinning 
brengen, ofschoon het iipel reeds veel 
beter was dan tegen Waalwijk. 
A.s. Zondag spelen drie elftallen een
thuis-wedstrijd: Dames 1 tegen Tilburi;:
3 om half 12. Hopelijk dat onze Da
mes ook nu weer zullen winnen, want
ook in Tiiburg hebben we de overwin
ning kunnen behalen. Om kwart voor 1
speelt het tweede dames-c:lftal tegen
's Bosch 4. Hier zullen we moeten af
wachten of thans de eerste overwinning
voor onze dames uit de bus komt. Laten
we hopen van :wel. Tot slot speelt dan
om 2 uur het eerste heren-elftal tegen
's Bosch 1 en we rekenen er op, dat onze
spelers weer eens een overwinning :zul
len behalen. Zij kunnen <lat best ge
bruiken.

' 

• Die J ahreszeiten
De buren uit het dorpje zijn daar bijeen 
aan de warme haard en de meiskes laten 
de spinnewielen snorren, .,knurre, 
schnurre, knurre". Tussen het gezang 
van de vlijtig werkende deernties :zingt 
Hanna (de sopraan) haar liedekens; echt 
een toneel van winterse knusheid, van 
ouderwetse gemoedelijkheid. - Dan wordt 
het werk gestaakt en allen :zetten zich 
tot luisteren naar het lied dat Hanna 
en Lukas zingen. Maar, dan is het met
de leutigheid weer gedaan; de bàs-violist 
wijst vol ernst op de overeenkomst tus
sen het sombere winterbeeld en het 
menselijk leven: ,,Erblicke hier, bethörter 
Mensch" hoe snel :zijn lente- en zomer
weelde voorbijgegaan, de herfst, hoe 
mooi ook dikwijls, voorspelt toch al
"wat komen zal". Voordat men het weet 
is de winter (de ouderdom) i;:ekomen. 

II 

Gaven we vorige week de levensbeschrij
ving van Fran:z Joseph Haydn, alsmede
'n uiteenzetti112 over de twee eerste ge
deelten van diens werk "Die Jahreszei
ten", thans geven we onze lezers de uit-
1� van de twee laatste gedeelten, Herfst
en - winter, uit het oratorium "Die 
Jahres:zeiten". Het le:zen van beide arti
kelen zal de bezoekers van de door Box
tels Gemengd Koor, Boxtels Orkest en 
enkele gast-solisten te geven uitvoering 
op Maaooag 10 December a.s., oni;(etwij
feld brengen tot beter verstaan en beter 
genieten van Haydn's onsterfelijke mu
ziek. 

HERFST EN WINTER. 
De Herfst begint met een voorspel, dat 
de dankbare, opgewekte gevoelens van 
de landman over een rijke oogst duide
lijk moet maken, dan zingen de drie 
solisten de lof van de vlijt, waardoor 
alles verkregen wordt. De voornaamste, 
door ieder gekende gedeelten van "de 
herfst" zijn het guitige duo van sopraan 
en tenor . .,lhr schönen aus der Stadt" de 
bas-aria "Seht auf die bereiten Wiesen 
hin", die het koor der jagers inleidt. 
Met recht :zou men hier weer van muzi
kale illustratie kunnen spreken: het ge
dartel van de honden, die snuffelende 

' langs de grond het spoor :zoeken, wordt 
door de begeleiding in :zestienden figu
r�n scherp voor ogen gebracht. Angstig 
vliegt patrijs of fazant de lucht in (stij
gende zestienden) maar te laat, ,,es 
blit:zt" (scherpe toon van de fluit) .,es 
knallt" (_geaccentueerd door orkest met 
de pauken erbij) en fladderwiekende 
daalt het dodelijk getroffen dier naar de 
grond. Het koor van de ja�rs, natuur
lijk met veel hoorni;:eschal en het ge
blaf van de honden, die het wegrennen
de hert nazetten, het "tajo" en het 
"halali" van de jagers, dat alles verenigt 
:zich tot een duidelijk beeld van het jacht
tafereel. Uitgelatenheid kenmerkt het

volgende "Wijnkoor" waarin met geest
drift over het edele druivennat gezon
gen wordt; en natuurlijk wordt er dan 
onder de tonen van de fluit en doedels 
een dansje gemaakt. 
Het vierde deel "de Winter" begint ern
stig met een voorspel, dat de zware mist 
_waarmee de winter begint, schildert, een 
voorspel waaruit opnieuw blijkt dat 
Haydn, zo nodig, de dissonante schrijf
wijze wist toe te passen. Klarinet, twee 
hobo's en fluit zijn de leidende partijen 
toevertrouwd. Nog wordt de ernstige 
toon vastgehouden in de korte cavatine 
van de sopraan "Licht und Leben sind 
geschwächet" in de aria van de tenor 
.,hier steht der Wand'rer nun" het ver
haal van de voetganger die in sneeuw 
en mist het spoor bijster geraakt is. D� 
kou dreigt hem te verstijven, de moed 
ontzinkt hem. Plotseling een vriendelijk 
melodietje van fluit en violen; het spie
dend oog van de verdwaalde heeft een 
lichtje ontdekt. Vol nieuwe moed be
geeft hij zich op weg, en bij de woning 
gekomen, verneemt hij vrolijk gezang. 

SCHOUWBURG 

Alles is als een droom vergaan, alles 
verdwijnt, alleen de Deugd blijft. Dan 
breekt de dag van afscheid nemen aan, 
van afscheid voor goed. Daarvan :zingen 
de solisten en zingt het koor "Uns leite 
deine Hand, o Gott", een waardig be
sluit van het werk, waarin__ ernst en 
vreugde op de gelukkigste wijze afwis
selen. 

DE ARK Op Maandag 10 Dec� 1951 
Boxtel - Tel. 503. Aanvang 8 uur precies 

JAHRESZEITEN 
Solisten: 
Annie v. Velthoven 

SOPRAAN 
Jan Dankaerts 

TENOR 
Guus Renout 

BAS 

* 1 ENTREE: 
f 2,50 Balcon 
f 1,50 Zaal 

oratorium van Haydn 
Koor: R.K. Boxtels Gemengd Koor 

Orkest: Versterkt Boxtels Orkest 

Het geheel onder leiding van COR SUIJS 

Plaatsbespreken Zondag 9 December en Maan
dag 10 December tussen 12 en 1 uur aan de :zaal 

DIE 



O.D.C.-Junioren.
Programma voor deze week: 
Zaterdag: • 

3 uur: ODC 9-OJC 7 
3 uur: ODC 10-Tico 6 
2 uur: ODC 12-ODC 11 

Zondag: 
12 uur: ODC 7-Essche Boys 2 

RKJVV 4-ODC 8 

BILJARTNIEUWS. 
Op Maandag 10 December a.s. zal prof 
van Eymeren in het ·clubhuis van de bil
jartclub Prins Hendrik. gevestigd bii de 
Heer H. v. Breugel, Bosscheweg, a1hier, 
weer ziin kunnen op het groene laken 
tonen. Biliartliefhebbers, vooral de beste 
van Boxtel, zijn welkom. Zij kunnen 
komen genieten ·van het spel van de Heer 
van Eymeren en zelfs de stri id tegen 
hem aanbinden. Aanvang 8 uur n.m. 

INTERESSANTE CROSS-COUNTRY. 
Zaterdag j.l. werd in Molehwijk en om
geving op initiatief van het Bereden Pe
loton van de Rijkspolitie in Boxtel een 
Cross-Country gehouden. Wachtmees
ter 1 e klas Moonen, die deze cross heeft 
uitgezet, had de vele mogelijkheden van 
het terrein uitstekend uitgebuit en de 
rijders voor een inter�ssante opgave ge
plaatst. 
Aangezien de rijvereniging Prinses Irene 
uit Liempde te elfder ure bericht van 
verhindering zond, werd de strijd ge
streden door een 15-tal ruiters van de 
rijvereniging St. Martinus en het Bere
den Peloton Rijkspolitie uit Boxtel. Of
schoon de leden van St. Martinus dap
per partij gaven, bleven zii toch bene
den de prestaties van de Rijkspolitie, die 
hun grotere ervarenheid dankbaar be
nutten om de beste tiiden te maken in 
deze Cross-Country, die door vele paar
denliefhebbers werd bijgewoond en ....... 
ook zeker prolongering verdient. 
De voornaamste uitslagen luiden: 
1. Wachtmeester Ie klas D. de Jong op 

het paard "Benno" in de tijd van 
4.044/s min. 

2. Opperwachtmeester Th. Ophelders 
met "Sarina" 4.314/s min. 

3. Wachtmeester te klas C. Zwaans met
,,Tonny" 5.032/s min. 

4. Wachtmeester G. Gabriels 
met "Astrid" 5.242/s min. 

5. J. Kurstjens (St. Martinus) 
met "Mai" 5.271/s min. 

6. P. v. d. Sloot (St. Martinus) 
met "Jopie" 5 .32 111,i9. 

7. A. v. d. Linden (St. Martinus) 
met "Bobby" 5.552/s min. 

Na afloop van de rit, werden in café 
Langenhuizen onder het gebruik van een 
verversing, de prijzen uitgereikt door 
het jury-lid Wachtmeester te klas K. L. 
Buise. 

Paràchie-Agenda 
2e Zondag van de Advent. 
9 December 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Vandaag zijn de 1-1. Missen om half 7, 
kwart voor 8, 9 uur en half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 voor het, 
geestelijk en tijdelijk welziin der Paro
chie; kwart vóór 8 gel. H. Mis voor 
Martina, Louisa Simons-I-lugens v.w. de 
Directie en Personeel; z. a. gel. mndst. 
voor Arnoldus v. Kilsdonk; 9 uur gel. 
H. Mis voor Marcellus v. Boxtel, Anna 
Maria v. d. Ven; z. a. gel. jrgt. voor Jo
hanna v .d. Steen-Slijters. De Hoogmis 
gez. H. Mis voor de jongens in Indone
sië overleden. 
Vandaag gaat in alle H. Missen de 1 e 
schaal voor de Kathedraal van St. Jan 
te 's Bosch en de 2de schaal voor cÏe Bij
zondere Noden van het Nederlands 
'Episcopaat, welke bijzonder in de niild
-dadigheid der gelovigen worden aanbe
·volen. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Woensdagavond om 8 uur godsdienst
cursus voor achttienjarigen op Duinen
daal. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Vrijdagavond om 8 uur H. Familie. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Vandaag na de Hoogmis Mariagarde. 
Maandag en Dinsdag 17 en 18 Decem
ber (dus over een week) bestaat er ge
legenheid de banken- en stoelenpacht 
te betalen van 9 uur tot half 12 in.de
sacristie. 
Zoals vorig jaar bii de verpachting be
sloten is, zullen in het jaar 1951 alle 
plaatsen in de H. Mis van kwart voor 8 
vrij zijn, om daardoor alle parochianen 
gelegenheid te geven plaats te hebben 
in deze drukbezochte H. Mis. Hiervoor 
zal dan geld worden opgehaald, n.l. 10 
-cent voor banken en stoelen in de mid
·dengang en 5 cent voor de banken in de 
·zijgangen. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
·voor Theresia Johanna Heerius-Strij
bosch; z. a. gel. H. Mis voor Hendrina 
v. d. Loo-v. Oorschot; half 8 gel. irgt. 
·voor Arnoldus v. Kempen en Maria de 
Laat de echtgenote; half, 9 gel. mndst. 
voor Petrus v. d. Velden. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Jacobus Vullings; z. a. gel. H. Mis 
voor Adrianus van Weert; half 8 gel. H. 
Mis voor Adrianus v. Gooi en Johanna
Neggers de hsvr.; half 9 gel. H. Mis tot 
1?enezing van 'n zieke. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Lamberta v. Kempen-Smits; z. a. 
�el. H. Mis ter ere van het H. Bloed
vanwege Tilburgse Processie; half 8 gel. 
H. Mis voor Wouterus v. Mensvoort
Burgmans; half 9 gel. H. Mis voor ge
nezing van 'n zieke. 
Hedenavond om 8 uur godsdienstcursus 
voor 18-iarigen op de Burgakker. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis ter ere van het H. Bloed v. w. de 
Tilburgse Processie; half 8 gel. jrgt. voor 
I-iermanus v. Beurden-Vughts; half 9
gez. H. Mis voor een bijzondere int.en
tie; z.a. gel. H. Mis voor de overleden
Jamilie v. d. Meîiden-v. d. Ven.

!ledoops ..... 
* U weet natuurlijk <lat Prins Bernhard 
bij zijn laatste bezoek aan Argentinië 
een millioenenorder heeft afgesloten 
voor de Nederlandse industrie: enige 
honderden spoorwegwagons, te leveren 
door Werkspoor. Maar wist U nu ook, 
dat de verlichtingsarmaturen voor dit 
geweldige project geleverd wor.den door 
een Boxtelse Metaalwaren industrie: Van 
Geel's Metaalwarenfabriek. :. ? * In het 
gemeenteraa:lsverslag kunt U lezen, dat 
de Rechterstraat tussen de Kruisstraat 
en de Rozemarijnstraat verbreed zal 
worden. U kunt er echter niet bii lezen, 
dat er tegelijkertijd een schutting zal 
worden geplaatst om die ontsierende 
tuinties aan het oog van de burger te 
onttrekken. Dat is voor ons evengoed 
als voor U nog maar hopen, van harte 
hopen! -+c: Een hoop op grootsere din
gen koesteren B. en W. intussen. Die 
hopen nog steeds dat Boxtel 'ns in de 
dikke beurzen zal tasten voor de wo
ningbouw-premielening. Geld premies, 
4 % èn verwezenlijking van het bouw
volume 1952, dat zijn de mogelijkheden 
van deze lening, die al lang een nood
kreet is en al even lang verstaan had be
horen te worden. Nu U ! * Boxtel gaat 
stoer doen, schampert men. Maar neen: 
Boxtel gaat met werkelijkheidszin de 
burgerlijke verdediging organiseren. 
De ·Raad gaf zijn toestemminJL het lokaal 
is er, het geld komt er, èn .. . . . .  hoe staat 
het met de medewerking van Boxtels be
volking als daarop straks een beroep ge
daan wordt? Ook vol werkelijkheidszin, 
natuurlijk. Stoerdoenerii. à la bon
heure. * De Kajotters en Kajotsters 
hebben St. Nicolaas dit jaar weer van 
heel wat zorgen afgeholpen, zoals men 
j.l. Zondag in de Kajuit kon zien op de 
tentoonstelling van zelf vervaardigde of 
gerepareerde St. Nicolaasgoederen. De 
Kajotters het stevige werk en de Kajot
sters de fijne karweitjes, maar allemaal 
de intentie om nood te lenigen, om 
vreugde te brengen, om kindergezichten 
stralend te krijgen. * St. Nicolaas heeft 
trouwens véle goede helpers bij zijn 
jaarlijks liefdewerk. Stille helpers uiter
aard maar van een slag, dat inmisbaar 
is in' kommervolle tijden zoals we die nu 
beleven. ,t< In de komende dagen rich
ten we onze belangstelling natuurlijk 
eens extra op de Boxtelse "culturele" 
verenigingen. Want die maken weer mu
ziek en spelen weer toneel, als nergens 
anders! Moge de inspanning en de op
offering, die zii zich maanden lang ge
troost hebben, beloond worden met een 
massale belangstelling van de zijde van 
het Bo�telse publiek. 

Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedie. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
ter ere van het H. Bloed v. w. de Til
burgse Processie; half 8 gel. H. Mis voor 
Franciscus v. Heesch te Waubach over!. 
v. w. de Broederschap van het H. Bloed; 
half 9 gez. 1-1. Mis voor de familie G. 
de Wijs-v. Oerle. 
Hedenavond om 8 uur 1-I. Familie. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Hendrica v. Laarhoven; half 8 gel. 
H. Mis voor Cornelia Oliemeulen-Bo
vendeert v.w. de St. Elisabethvereniriing; 
z. a. gel. H. Mis voor Martinus Gies
bers; half 9 gel. H. Mis voor Theodorus 
Schots. 
Hedenmiddag gelegenheid om te biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 tot 
half 8. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
schaal gaat voor de Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het 
Santa Teresa in de kapel der E. Z. Ur
sulinen. Om kwart voor 12 is het H. 
Familie voor Jongens in de Wijk-kapel. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro
zenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede . 
DONDERDAG - feestdag van de H. 
Lucia, maagd en martelares. Om 7 uur 
is haar ter eer pl. gez. H. Mis, opdat 
onze parochie bevrijd moge blijven van 
besmettelijke ziekten. Na de HH. Mis
sen is er gelegenheid haar reliqui te ver
eren. 
VRIJDAG - des avonds om 8 uur H. 
Familie voor Mannen in de Wijk-kapel 
,,De Burcht". 
In de loop van deze week zal de Jonge 
Boerenstand omgang houden voor de 
E. E. Paters Capucijnen. 
ZONDAG: In de Kerk: 
6 uur l.d. voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der parochianen; 7 uur l.d. voor 
overleden Vader (E); 8 uur l.d. voor 
overleden Vader; kwart over 9 l.d. voor 
Helena v. d. Ven-Wagenmakers v.w. <le 
buurt; half 11 de Hoogmis voor Theo
dorus v. d. Steen v.w. retraitepenning. 
In de Wijk-kapel "DE BURCHT": 
kwart over 7 l.d. voor overleden Ouders; 
half 9 l.d. t.e.v. H. Antonius uit dank
baarheid; kwart voor 10 l.d. voor Jo
hanna Maria v. Zeeland v.w. de buurt. 
MAANDAG: 7 uur l.d. voor over!. fam. 
v. Mensvoort-v. Oirschot; zijaltaar l.d. 
voor Adrianus Dankers v.w. zijn kinde
ren; kwart voor 8 l.d. voor Theodora 
Bekkers-Hezemans; • zijaltaar l.d. voor 
Maria Kurvers-v. Nistelrooii; half 9 1. 
mndst. voor Gerdina Scheepens-Smee-

. kens. 
• 

DINSDAG: 7 uur l.d. voor Johanna v. 
Zeeland-Boeren; zijaltaar l.d. voor War
ner Jan Heintjes; kwart voor 8 l.i. voor 
Johanna v. Oirschot-\Vouters en Ietje 
de dochter; zijaltaar l.d. voor levende 
leden v. d. Broederschap van St. Willi
brord; half 9 l.j. voor Jacobus Soete
rings en Johanna Maria v. d. Broek z.e. 
WOENSDAG: 7 uur l.d. voor Willi
brord v. Zeeland, Johanna Maria Boeren 
z.e. en Jacobus de zoon; kwart voor 8 
1. mndst. voor Johannes v. Schijndel
Zwanenberg; zijaltaar 1. mndst. voor 
Anna Cornelia v. Wijk-Thijssen; half 9 
gef. gel. jrgt. voor Mevr. Elisabeth v.

• Haeren-Spierings; HALF ACHT in de 
WIJK-KAPEL: 1. mndst. voor Wouthe
rus v. Weert-Karssemakers. 
DONDERDAG: 7 uur gef. gez. d. voor 
de parochie, om bevrijd te blijven van 
besmettelijke ziekte; kwart voor 8 l.d. 
voor de Heer en Mevr. v. Oerle-Heii
nen; zijaltaar 1. mndst. voor Jan Corne
lis v. Wiik; half 9 1. mndst. voor Theo
dora Bekkers-Hezemans. 
VRIJDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Adriaan van Striidhoven, Johanna van 
Striidhoven-Mutsaers en Johanna de 
dochter; kwart voor 8 l.i. voor Adrianus 
v. d. Nieuwenhuiizen; zijaltaar l.d. voor 
over!. fam. Grothausen-Kurvers; half 9 
1. mndst. voor Antonius Mandos-de Ko
ning. 
ZATERDAG: 7 uur gef. l.i. voor Fran
ciscus J. M. Eras, zijn ouders, broers en 
zusters; kwart voor 8 l.d. voor Gerdina 
Withoos-v. d. Steen; z-iialtaar l.i. voor 
Catharina v. d. Nieuwenhuiizen-v. d. 
Broek; half 9 l.i. voor Petrus v. d. Hurk 
en Cornelia Heibloem z.e. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis vodr het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Wil
librordus v. d. Linden en Adriana de 
huisvrouw. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de 
leden van de Voortpla11ting des Geloofs. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes v.
d. Oetelaar. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dora hsvr. van Joannes v. d. Oetelaar. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus v. Hemmen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Henricus v. Hemmen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
de Vroom. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Albertus v. d. 
Linden vanwege fam. Geerts. Dinsdag 
H. Mis voor Albertus v. d. Linden van
wege fam. Verhagen. Woensdag H. Mis 
voor Albertus v. d. Linden vanwege een 
vriend. Donderdag H. Mis voor de 
Eerw. Zuster Christinie. Vrijdag H. Mis 
voor Petrus v. d. Wiideven te Olland 
overleden. Zaterdag H. Mis voor Joan
nes den Otter te Vught overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Om 7 uur gel. H. Mis voor Johannes 
Brands; om half 9 H. Mis voor Adrianus 
Dan kers; om 10 uur Hoogmis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa-
rochie. • 

Ie schaal gaat voor de Kathedrale Basi
liek van St. Jan, en de 2e schaal voor 
de Bijzondere Noden. 
Na de Hoogmis repetitie voor de zange
ressen in de school. 
Om half 3 Adventslof, waarna gezongen 
wordt lied No. 2. 
Na het Lof bijeenkomst van de zelatri-

een van de Voortplanting des Geloofs 
en van het St. Petrus Liefdewerk op de 
pastorie. r 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Godefridus van Gestel. 
DINSDAG: om kwart voor 8 het mndst. 
voor Johanna Renders-v. d. Moosdijk; 
en des middags om 3 uur vergadering 
van St. Elisabeth in de pastorie. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 het 
mnclst. voor Godefridus Verhagen. 
DONDERDAG: kwart voor 8 het jrgt. 
voor Adrianus van der Sloot. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 het mndst. 
voor Johanna Kruyssen-van Erp. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis
tot bijzondere intentie. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de H. Missen, en Zater
dagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katechismus!essen deze week op school: 
Klas A: les 25. 
Klas: B de rest van les 25. 
Klás C: -
Collecte voor de watersnood in Noord
Italië bracht op f 80,35. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. i- voor Hendr. 
Welvaarts; 8 uur 1. j. voor Jos. Hen
driks; 10 uur de hoogmis tot welzijn der 
parochie; 3 uur Lof, daarna iongenscon
gregatie. In alle H. Missen de te schaal 
voor de Kathedrale Basiliek van St. Jan 
te 's Bosch. 
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Joh. v. 
Gerwen als overl. lid der Erewacht van 
het H. Sacrament; half 8 1. j. voor Mart. 
Welvaarts; 8 uur 1. j. voor Maria Wel
vaarts. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Wilh. 

. Witlox; half 8 1. m. voor Petrus v. Wij
deven te Olland overleden; 8 uur 1. 
mndst. voor Wilh. Hermes. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Hendr. Quinten; half 8 1. mndst. voor 
Jan v. d. Berk; 8 uur 1. mndst. voor 
Hendr. Putmans. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Laur. Quinten; half 8 1. mndst. voor 
Maria Adr. v. Dijk; 8 uur 1. mndst. voor 
Engelb. v. d. Velden. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. v. 
Gerwen; half 8 1. mndst. voor Maria 
Hen dr. Putmans; 8 uur 1. mndst. voor 
Jan v. d. Heyden. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Jo
hanna Adr. de Rooij; half 8. 1. mndst. 
voor Corn. Putmans; 8 uur 1. mndst. 
voor Adriana Adr. V. d. Sande. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. mndst. voor Hub. v. 
Aarle; 10 uur z. j. voor Cornelia Jac. v. 
Vlokhoven en Joh. de zoon. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal, 
Adr. v. Hastenberg en Cor Saris van
\Vege Velder en Vrelikhoven. Dinsdag 

7 uur 1. m. voor Engelb. v. d. Velden 
v.w. de Spaarkas: Kerkeind. Woensdag 
7 uur 1. m. voor Jos. v. d. Velden als" 
over!. lid: H. Bloed. Donderdag 7 uur 
1. m. voor Willem v. d. Velden v. w.
vrienden. Vrijdag: 7 uur 1. m_. voor Pe
tronella Frans Vingerhoets. Zaterdag 7 
uur 1. m. voor Hendr. Putmans als over
leden lid proc. van Bokhoven. Zondag 
7 uur 1. m. voor Joh. v. Gerwen als 
overleden weldoener van het Wit-Gele 
Kruis 
30e Petrus v. d. Wijdeven te Olland 
overleden. 
Gedoopt: Engelb. Ger. Maria zoon van 
Petrus v. d. Wiel-de Vries. 
Opbrengst der Collecte voor Italië 
f 169,-. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor de Kathedrale Basi
liek; derde voor Bijz. Noden Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Adventslof met
Rozenhoedje, na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; half 9 H. Mis voor 
Bijz. Intentie; 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. 
Intentie; 8 uur H. Mis uit dankbaarheid. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Adriana 
Vermeulen te Drunen overleden; 8 uur 
H. Mis uit dankbaarheid. 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Hen
drica van den Langen berg; 8 uur mndst. 
voor Gerardus Josephus van Oers. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor Ge
rardus van den Akker; 8 uur gef. jrgt, 
voor Theodorus Vielen. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Antoi
netta Wilhelmina van Rulo; 8 uur gef. 
jrgt. voor Elisabeth Vielen-Vugs. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Christiaan 
van Dongen; 8 uur H. Mis voor Mej. 
Maria Emerentia Ban�!)S. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 9 December: 2de Zondag van 
de Advent. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor over
leden ouders Laarman en Doggen; om 
half 9 voor Hans Janssens; om 10 uur 
voor een overledene. 

• 

MAANDAG: om 7 uur voor Victor 
Swaanen; om half 8 voor een overleden 
moeder. 
DINSDAG: om 7 uur voor Mr. 
Swaanen; om half 8 voor Doctor Theo
dorus Strengers. 
WOENSDAG: om 7 uur voor Victor 
Swaanen. 
DONDERDAG: om 7 uur voor Mr. 
Swaanen. 

DANKBETUIGING 

Voor de talrijke bewijzen C. E� HUIS Sectie Zuivel. Binnen enkele dagen 
verdwijnen 

BEEDIGD MAKELAAR 
MAANDAG 10 DECEMBER 

van belangstelling bij ge
legenheid van mijn Zilveren 
Ambtsjubilé ondervonden, be
tuig ik hierbij mijn oprechte 
dank, 

's avonds om 7 uur in Café 
LHNHOFLAAN 6 BOXTEL H. v. Rooij, VERGADERING 

A. J. M. HELLEMONS ALLE VERZEKERINGEN van de SECTIE ZUIVEL. 

EN T AXATEUR 
JEUGDPUISTJES en 
HUID-IRRITATIES 

door 

Penicilloidcrème. Mgr. Wilmerstraat 5

Boxtel. Houtverkoping 

Op deze vergadering zal de 
We!Edelgeb. Heer F. J. M.
Smits van Oijen, Voorzitter 

Verloren: bruin glacé dames- Landgoed Kam pina van "De Kempen" tegenwoorhandschoenen. Terug te bezor-
gen, Molenstraat t ':J. eiig zijn. Agenda te.r voorbe-

Ook te gebruiken als 
normale dag crème en 
als des- infectiemiddel 
na het scheren. 

Sterappels à 10, 20 en 30 et. 
per koli. Winterhandperen à 
15, 20 en 35 et. per kilo. Te 
koop gevraagd: partij goede 
stalmest. J. v. Dijk, Koppel 15. 

Te koop: een beste kalfvaars, 
aan telling 14 Dec., bij L. H. 
v. d. Ven, Selissen 1. 

Te koop: een partij schaar
hout en haverstro bij J. Pij
nenborg, Mijlstraat 9. 

N otariS P, Mertens te Boxtel reiding van de vergaderi112 van 
de ledenraad, welke 19 Dec. 
te Eindhoven wordt gehouden. 
Alle leden worden verwacht. 

V 1trltdJgbaar bij: 

DROGISTERIJ DE HAAS 
STATIONSTRAAT 18 - BOXTEL 

zal aldaar op DINSDAG 18 
December 1051 voorm. IO uur 
in café H. Nooten, v. Salm
straat, voor de Ver. tot Be
houd van Natuurmonumenten 
in Nederland OM CON
TANT GELD 

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

PUBLIEK VERKOPEN : 

Toneelgroep "Leeringhe ende Vermaeck" 
131 kopen uitgezaagde mast, 
alles uitgesnoeid, geschikt voor
mijnhout, opleggers en palen.

Te koop: een kalfvaars, t.b.c.- 5 kopen Larix.
vrije stal. W. v. d. Meijden, Aanwijzingen doen de bos
Selissen 4. wachters de Heren v. d. Ham Reserveer tijdig Uw plaats 

op Dinsdag 11, Woensdag 12 of 
Donderdag 13 December a.s. 

Enige zware biggen te koop 
bij C. Vissers, Vorst 21a. 

Wandelwagentje te koop. Van 
de Vorst, bij gemeentelijk 
Slachthuis. 

en Beye. 

NOTARIS P. MERTENS 
TE BOXTEL 

Biggen te koop. bij Fr. Peij- zal voor Mej. A. v. Lieshout
voor "EEN HELD 

KEERT WEER ... " 
nenburg, Kleinderliempde 6. te Boxtel,

Te koop: eeri toom biggen bij 
J. L. v. Erp, Luissel 7. 

Een toom biggen bij Th. v. 
Krieken, Oirschotseweg 5 
Boxtel. 

Te koop: een toom beste big
gen. H. Versantfoort, Kaste
ren B 33, Liempde. 

Te koop: een twaalfpans dak
raam, zo goed als nieuw bij 
L. Valks, Mijlstraat 34, Boxtel. 

Te koop: best Haverstro. L. 
van de Loo, Vorst 12. 

------

Nette naaihuizen 
Marie Pijnenburg, 
straat 26. 

gevraagd. 
Rechter-

Te koop: een toom zware big
gen. H. v. Rijzewijk, D 33, 
Liempde. 

Te koop gevraagd: Slachtkip
pen, N. H. Blauwen, Konij
nen, Ganzen en Kalkoenen. 
Op te geven bii Timmermans, 
Nieuwstraat 70, Boxtel en 
Van der Ven, Kromstraat 75, 
Valkenswaard. Tel. 436. 

R.K. Huishoudster 

gevraagd 

niet beneden 30 jaar 

Brieven onder nr. 20 
Molenstraat 19 

BIJ INSCHRIJVING 
VERKOPEN: 

64 Canadabomen, staande te 
Boxtel in Onrooi, verdeeld in 
twee kopen en een massa. 
Aanwijzing doen de heren A. 
v. d. Pasch te Boxtel, Liefren
bout en J. Valks te Boxtel,
Onrooi.
Inschrijvingsbiljetten met con
ditiën verkrijgbaar ten kantore 
van genoemde Notaris, alwaar 
de biljetten moeten zijn inge
leverd uiterlijk 18 December 
1951. 

Toneelspel in 4 bedrijven door A.M. de Jong. 
Regie JO VAN ERP 's-riertogenbosch. 

AANVANG 8 UUR. 

Prijzen der plaatsen f 1,-· en f 1,50. 

Plaatsbes,,reken: elke speeldag van 12 -13 uur 
In Schouwburg DE ARK. 

Witt U een uu liine ceqenias, 
in éqtJ,Ptiscl,, tinnen o./ latoenen qcdaaline? 
Zowel voor Dames als voor de Heren . 

Dan zult U zeer zeker slagen bij de 

BOXTELSE DAMES• EN HERENKLEERMAKERIJ 

Clarissenstraat 25, 
BOXTEL F. VERHAGEN

De heste kwaliteiten in de lage prijs van f 69,85 en hoger, 
in alle gewenste maten en kleuren. 

OoA 1/,u,. adus oooc 1 'lütstuüeffd Ie A4is HUUliweeA. 



Inenting tegen pokke.n. 
Op Woensdag 12 December a.s. des namiddags 
van 3 30 tot 4 uur bestaat er gelegenheid tot 
kosteloze inenting tegen pokken, in het Zieken, 
huis Duinendaal 12, alhier. 
De controle op deze inenting heeft plaats op 
Woensdag 19 December daaropvolgende op 
hetzelfde uur en dezelfde plaats. 
Dringend wordt verzocht om beide keren de 
inentingskaart, of bij gebreke daarvan, het 
trouwboekje mede te brengen. 
Boxtel, 30 November 1951. 

De Burgemeester van Boxtel. 
Drs. M. A. M. van Helvoort. 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Met de a.s. feestdagen netjes gekleed? 
Wacht dan niet tot het laatst. Wilt U er zeker 
van zijn dat Uw kleding, keurig gereinigd of ge• 
verfd, vóór de a.s. feestdagen gereed komt, levert 
deze dan zo spoedig mogelijk aan een onzer 
d.:pots of aan de fabriek in, en U voorkomt 
t eleurstelling. 

Dit geldt ook voor overhemden en boorden. 

Chem. Wasserij - Stoom,enerll en FIJnstrijkinrlchting 

"DEN DRIES" Rijksweg 2, Boxtel, Tel. 232

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 

TELEVISIE 
Medisch Gedipl. Yoetverzorgster 

Ook aan hui• te ontbieden 
U kunt hiervan genieten in 

BEL 443 

voor Vruchtbomen, 
R. h ,,HOTEL _ CAFÉ _ RESTAURANT , , z c . e 

Laanbomen, Bos
plantsoen en ook voor 
Uw siertuin of aanleg. 

ELKE DINSDAG EN VRIJDAGAVOND 

Zie programma's in de Radiogidsen 

J, VAN DRUNEN & ZN. 
BOOMKWEKERIJEN 

BOXTEL 

Het Televisie-apparaat is geleverd door-

Noteert U even No. 4 4 3. 

N.V. Radio en Televisiedienst VA N B O X T E L
Speciaalzaak voor PHILIPS RADIO en TELEVISIE 

Clarissenstraat 3 BOXTEL Telefoon 479 
Voor Uw Boekhouding en

Belastingzaken 
Accountant 

KNECHTEN 
VEGHEL 

Lid v.d. Ned. Coli. v. Belast. Consulenten 
Spreekuur Vrijdal!s 11-1 uur 
Café H. VAN ROOIJ, 

Baroniestraat, Boxtel 

Vergeet bij 't zoet het zilte niet 

Eet v i s en har i n g en geniet !

V Q S Stationstraat 44, Telefoon 5 2 7

EN ..... . 

MANUFACTUREN PRIJZEN 

BADDOEK, mooie frotté, van 1,65 voor 98 et. 

THEEDOEK, frisse ruitdessin, van 1 ,40 voor 89 et. 

WASHAND JES van 39 voor 19 cent 

SLOPEN, prima graslinnen van 2,45 voor 1,69 

LAKENS, mooie kwaliteit, van 8,50 voor 5,95 
2-pers. laken, extra grote maat, van 12,45 voor 8,95
PYAMA FLANEL, leuke streepdessins,

van 1,95 voor 1,38 
DAMAST TAFELLAKEN, flinke maat 

van 8,75 voor 5,95 

TRICOTAGE PRIJZEN 

INTERLOCK HERENP ANTALON 
mooie kwaliteit van 2,15 voor 1,49 

INTERLOCK HERENHEMD 
alle maten van 2,25 voor 1,59 
JONGENS ONDERBROEKJE 
als speciale prijs van 1,65 voor 1,19 
KINDER DIRECTOIRES 
pracht kwaliteit van 1,15 voor 79 cent 

LANGE HERENPANTALON 
prima interlock van 3,75 voor 2,65 

DAMES DIRECTOIRES 
pracht kwaliteit van 2,15 voor 1,49 
DAMES HEMD 
in prima uitvoering van 2,40 voor 1,59 
DAMES ONDERJURK 
charmeuse van 3.75 voor 2,65 

ALLE AANGEBODEN ARTIKELEN 

ZIJN FABRIEKSPARTIJEN 

GEGARANDEERD ZONDER FOUTEN 

HEREN OVERHEMDEN 
vaste boord, speciale prijs, van 9,90 voor 4,90 

PRIMA POPLIN OVERHEMDEN 
fantasie _dessins van 12,50 voor 6,90 
FANTASIE DAMES SCHORTEN 
aardige fdsse dessins van 3,25 voor 2,49 

1t Is weer 

ZWARE OVERALL 
blauwe satijndrill. van 16,90 voor 12,90 
FLANELLEN NACHTPON 
met lastex van 9,90 voor 5,90 
FLANELLEN DAMESPYAMA 
prima model van 12,90 voor 7,90 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

• 

UI 
1 

2 X 1 - 1-

dus 

2 voor 1 prijs 
Eiken old fin. complete Slaapkamer: 

Linnenkast 1/2 hang, 1/2 legkast 
2 persoons toogledikant 
2 nachtkastjes 
tafel 
2 beklede stoelen ( stof naar keuze) 

met inbegrip van een spiraalmatras met garantie, 

Eiken old fin. Huiskamer: 
Prachtig dressoir met glas in loo4 paneel 
Uirschuiftalel 
2 verende armfauteuils met rugstoffering 
4 verende stoelen geheel pluche bekleding 

Samen voor 695.=
Heden geëtaleerd Stationstraat 43 

Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar.- Meubelen wor, 
den gratis voor U bewaard en zijn tegen iedere schade 
verzekerd. 

't Is weer IN 

J Kwaliteit is mijn Reclame ! 
De beste kwaliteit tegen de laagste prijzen. 
·i 

I
VRIJDAG EN ZATERD�G : 

1
Poulet f 1, 10 per ½ kg 
R. lappen, vanaf . f 1,70 per ½ kg 
Bakbloedworst . . f 0,70 per ½ kg 
Leverworst . . . . f 0,70 per ½ kg 
Varkenszult . . f 0,75 per ½ kg. 

fa. J. VAN LIEVENOGEN 

Bij iedere gulden die U bij onsbesteedt, ontvangt U een zegelter waarde van 1 punt.

Spaar deze punten! 

SO zegels, bij ons ingeleverd,geven recht op gratis aankooo
van1mud arelcokes 

H.H. Kippenhouders 
Te koop 30 zo goed als 
nieuwe 70 zegels, geven recht op

1 mud eierkol��
aroogstraallampen 

tegen zeer billijke rrijs. 
Te bekomen Kalksheuvel 2 

Boxtd 

* 

• In 't Anker
ZUIVEL- EN 

LEVENSM DDELENBEDRIJF 

v. HORNSTRAAT 12

De levensgrote

v. Delft's Taai-taai-Pop
viel ten deel aan B. Ronde, 

Ridder v. Cuykstraat 3. 

De pop woog 
1 0 kg en 1 5 0 gr. 

100 zegels, geven recht op 

1 mud anthraciet

WITTEVEEN 

· l...___ _ __,JI 



7e JAARGANG No. 368 14 DECEMBER 1951 

, 

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 

Het Communisme een gevaar? 
Het K.V.P.-program gaf als een der 
voornaamste richtlijnen voor de politieke 
bedrijvigheid na de verkiezingen: de af
weer van het communisme. We noem
den dit punt in ons artikel van de vorige 
week en beloofden er op terug te 
komen. 
Het is niet onze bedoeling een uiteen
zetting te geven over geschiedenis en 
leer van het communisme. We willen 
alleen maar de reden naar voren halen, 
waarom de K.V.P. de afweer van het 
communisme noemde bij de voornaamste 
punten van het partijprogram. Deze 
reden is, dat, sinds de laatste oorlog, het 
communisme een werkelijk groot gevaar 
is voor West-Europa en voor heel de 
wereld. 
Waarvóór is het communisme dan een 
gevaar? - Voor alles wat waarde heeft 
in onze christelijke beschaving: voor 
onze godsdienst; voor onze rechtsorde; 
voor onze zedelijke orde; voor ons 
maatschappelijk leven in gezin, vereni
gingsleven en sociaal leven; voor ons 
leven zelf. 
Dit systeem namelijk, is volkomen gods
dienstloos, erkent niet het bestaan van 
God, verwerpt daarom ook iedere orga
nisatie van godsdienstig leven, iedere 
Kerk, ieder kerkelijk gezag: waar het 
communisme verschijnt, wordt dit alles 
dan ook onderdrukt, verboden, afge
schaft en zo mogelijk vernietigd, omdat 
het in dit alles ziet het diepste, laatste 
en sterkste bolwerk waaroo de westerse, 
christelijke beschaving en levensopvat
tingen steunen - wat ook inderdaad het 
geval is. 
Dit systeem ziet de mens alleen als so
ciaal wezen - als deel van een gemeen
schap - en ontkent daam1ee alle per
soonlijke rechten van de mens en bijge
volg ook alle groepsrechten. En, radi
kaal als dit systeem is, willen zij alles uit 
de weg ruimen wat de oude rechtsorde 
in stand houdt. Daarom willen zij geen 
gezin, geen huwelijk, geen vaderland, 
geen nationaliteit, geen moraal ( = le
vensregels) geen philosophie ( = weten
schappelijk•denken), geen politiek, geen 
recht. Want al deze dingen b�houwen 
zij als inste!Hngen die de oude rechten 
handhaven in denken en doen en daar
om willen zij ze uit de weg ruimen. 
Maar wat blijft er dan nog bestaan. Al
leen de wil der leiders en de dwang 
waarmee ze deze wil opleggen aan allen. 
Wie zich hiertégen verzet wordt be
schouwd als saboteur van het algemeen 
welzijn en daarom opzij gezet: in con
centratiekamp, in dwangarbeid, gedood! 
Van sommige gevolgtrekkingen van hun 
systeem zijn zijzelf al teruggekomen, 
o.a. van hun afschaffing van het burger
lijk huwelijk en het gezin. Deze afschaf
fing is bij hen tijdelijk van kracht ge
weest maar weer opgegeven, omdat het 
een duidelijke chaos bracht in de samen
leving. De aan de staat toevertrouwde 
opvoeding der jeugd - in inrichtingen 
- mislukte totaal: troepen van tiental
len, en honderden kinderen trokken be
delend, stelend en plunderend in steeds 
groeiende verwaarlozing en verwording 
door de steden en van daaruit naar de 
kleinere plaatsen in de buurt. Ze hebben 
nu zelf, tenminste op dit punt al onder
vonden dat hun systeem niet klopt. 
Dreigt dit systeem nu werkelijk? 
Ja, op twee manieren: langs de opvattin
gen der mensen zelf en langs de voort
gurende dreiging van een communisti
sche inval. 
De politieke bedrijvigheid van de K.V.P., 
voorzover deze gericht zal zijn op de af
weer van het communisme, zal vooral
tegen het laatste gericht zijn, tegen het 
gevaar van de dreigende inval. De
K.V.P. zal dus van plan zijn alle activi
.teit te steunen die gericht is op de ver
sterking tegen deze inval, om deze zo
mogeHjk te voorkomen en indien hij
toch zou komen, tegen te houden en 
terug te drijven. Practisch zal deze po
litieke bedrijvigheid neerkomen op het 
verdedigen van en medewerken aan een
grote eënsgezindheid tussen de Europese
landen en een sterk verenigd leger tegen 
de militaire dreiging uit het Oosten. De
zware kosten hieraan verbonden voor
ons land, zullen ook de redenen zijn
waarom onze offerzin zal gevraagd wor
den en onze bereidheid tot het samen
dragen van grote finantiële lasten in de
nog steeds zwaar blijvende belastingen. 
De andere weg waarlangs het com

-
mu

nistische gevaar nog steeds dreigt, is de 
weg langs de opvattingen der mensen. 
De vorige week schreven wij dat er niet 
zoveel mensen meer zijn die nog gelo
ven in het communistische systeem of er 
nog heil van verwachten. En langs deze 
kant zal het communisme ook wel geen 
kans meer hebben om de wereld te ver
overen. Maar er zijn vele begeleiden<le • 
verschijnselen van het communisme, die 
wel degelijk in de opvattingen doordrin
gen· en op veel punten al zeer ver door
gedrongen zijn. Deze begeleidende ver
schijnselen zijn samen te vatten onder 
het begrip: vermaterialisering een 
verschrikkelijk woord, maar eën nog ver
schrikkelijker gevaar. 
Wat het communisme er niet in kan krij
gen, lijkt door dit achterdeurtje binnen 
te sluipen. 
Vermaterialisering • omvat: verslapping 

van godsdienstig leven, afneming van de 
eerbied voor de moraal, voor de zeden
leer, voor de levensregels; daling van de 
onderdanigheid aan het kerkelijk gezag 
dat ons de godsdienstleer en zedenleer 
voorhoudt, algemene vervlakking en ver

slapping: alles samen te vatten in een 
groeiende belangstelling voor de stoffe
lijke ziide van ons leven: de materie. 
Het communisme is het meest materialis
tische systeem omdat het het radikaalst 
alles wil uitroeien wat boven het mate
riële uitgaat. 
Het zou goed zijn als de K.V.P. ook 
deze zijde van de afweer van het com
munisme goed in het oog hield - en we 
twijfelen er eigenlijk niet aan of dit 
wórdt ook gedaan. 
In deze richting kán de K.V.P. ook poli
tiek werkzaam zijn door de bolwerken 
van onze christelijke levensopvattingen te 
versterken: het onverbreekbare huwelijk, 
het gezin, het verenigingsleven, het ge
zonde standsgevoel, de standsorganisa
ties, de katholieke opvoedings- en onder
wijsinstellingen, het kerkelijk leven en de 
Kerk in Nederland zelf. 
Hier ligt ook een taak voor allen die be
roepshalve of op andere gronden in de 
opvoeding of in het sociale leven werk
zaam zi.i..'1,. en voor allen die als bestuurs
lid of als gewoon lid tot welke organisa
tie ook behoren, om namelijk, ieder op 
zijn plaats, de goede opvattingen zelf vast 
te houden en te verspreiden onder de 
anderen, de goede beginselen te verde
digen en zelf toe te passen, en zich niet 
te laten meeslepen met de verstoffelij
king van ons leven, waartoe zoveel aan
leiding is, omdat het leven op stoffelijk 
gebied zo uiterst moeilijk is in deze tijd. 
Alleen van de goede en juiste beginselen 
en opvattingen is het welzijn te verwach
ten. Wie iets, - wat ook - van het goe
de laat wegvallen, schaadt direct of op 
de lange duur het welzijn van de maat
schappij. T. 

Plaatselijk Nieuws 
HERBENOEMING BURGEMEESTER. 
Bij Koninklijk Besluit van 22 November 
1951 is met ingang van 16 December 
1951 de Edelachtbare Heer Drs. M. A. 
M. van Helvoort, herbenoemd tot bur
gemeester van Boxtel. 

STREEKACTIE 
BESTRIJDING BRUINE RAT. 

In de week van 14 tot en met 21 Decem
ber wordt over geheel Nederland (dus 
ook in Boxtel!) een actie gevoerd tot be
strijding van de bruine rat. Bestrijdings
middelen zijn gedurende deze week ver
krijgbaar ten kantore van de Dienst van 
Gemeentewerken alhier. 
Hebt U last van de bruine rat, doe mee 
aan deze actie! 

EXPOSITIE SCHILDERSTUKKEN. 
Op Zaterdag 22 December a.s. vindt de 
opening plaats van een expositie van 
werken van de jonge kunstschilder Henk 
Potters uit Oisterwijk. Deze expositie 
zal worden gehouden in de toonzalen 
van de woninginrichting van de Heer A. 
J. Witteveen, Rechterstraat alhier. In het 
eerstkomende nummer hopen we hierop 
nader terug te komen. 

"VLIEGTUIG" NEERGESTORT 
IN BOXTEL. 

Dezer dagen werden in Kampina de 
wrakstukken gevonden van een te plet
ter gevlogen miniatuur-vliegtuig, waar
van de motor nog intact was. De ma
chine droeg als enig kenteken de naam 
K. van der Velde, Boxtel. De bouwer/
eigenaar van het vliegtuig kan zich ver
voegen bij de heer J. Hommen, Kam
pina 3, die de motor en de restanten van
de "kist" in bewaring heeft.

NAAM EN ADRES VERGETEN. 

Mevrouw Van Oerle-van Dijk ontving 
een kaart waarop voor .f 62,50 
aan Kinderpostzegels werd besteld. 
Een hooggewaardeerde bestelling, die 
jammer genoeg niet uitgevoerd kan wor
den, omdat de inzender heeft vergeten 
naam en adres op de bestelkaart te ver
melden. 
Het comité voor de verkoop van Kinder
postzegels verzoekt daarom aan inzen
der alsnog naam en adres te willen op
geven. Na ontvangst daarvan zullen de 
postzegels onmiddellijk toegezonden 
worden. 

VOORBEREIDING OP HET 
KERSTFEEST VOOR DE 
MATER AMABILISSCHOOL. 

Zondag 16 December van 3 - 5 uur Ad
ventsviering in de Ark. Alle leerlingen 
worden hier verwacht. Ook de verloof
den zijn uitgenodigd. 
Woe0nsdagavond 19 December om half 8 
Bezinningsavond tot voorbereiding op 
het Kerstfeest; geleid door Pater van 
Kaam, in de Kapel van de Burcht in de 
Parochie van het H. Hart. 
Donderdagavond 20 December om half 
8 Bezinningsavond tot voorbereiding op 
het Kerstfeest, geleid door Pater van 
Kaam in de Kapel op Duinendaal. 

TENTOONSTELLING 
KERST ACTIE. 
in de Huishoudschool op Duinendaal. 
Zondag 16 December is steeds een bij
zondere dag voor de Maria-Congregatie 
van de St. Petrus-Parochie. Een dag van 
spontane naastenliefde voor de armen 
der parochie. 
Maandenlang hebben de nijvere handen 
van de congreganisten genaaid en ge
breid en kleding gemaakt voor de armen 
der Parochie. 
Zondag is het feest van Naastenliefde in 
onze Parochie, een tentoonstelling van 
naastenliefde. In alle stilte hebben de 
meisjes gewerkt. Er is weinig over ge
sproken, weinig op een grote trom ge
slagen, doch er is gewerkt met handen 
en hart. 
De Maria-Congregatie is geen dode be
weging, doch een levend vuur, waar de 
naastenliefde bloeit. U zult het kunnen 
zien op Zondag. 
De geclachtengang van de Maria-Con
gregatie: ,,Zie de dienstmaagd van den 
Heer" vond hier wel z'n schoonste ver
vulling. Geen gepraat Óver naastenliefde, 
geen geweeklaag: .,ach, wat is 't toch 
erg", maar daden. Stille daden van nij
vere handen. 
A.s. Zondag na de Hoogmis is de ten
toonstelling geopend tot 1 uur, van half 
3 tot half 10. 
Toont Uw belangstelling voor deze 
mooie liefde-actie, en offert ook een
kleinigheid voor de armen van onze
parochie·. 
Het is zo dubbel hard nodig nu.
Er zijn daarenboven aardige attracties:
sjoelbak, kegelbaan, rad van avontuur, 
enz. enz.
Loop Zondagmiddag 'ns even langs de
Huishoudschool en het zal U goed doen 
te zien dat er nog werkelijke liefde leeft 
in de harten van onze meisjes.

VOOR EMIGRANTEN. 

Fibnavond in December. 
Het Reisbureau Lissone-Lindeman ver
zorgt een filmavond voor asp. emigran
ten en verdere belangstellenden op Dins
dag 18 December a.s., in het Jeugdhuis 
aan de Nieuwstraat. Toegang vrij. Voor
af behoort men zich echter van een 
plaatsbewijs te verzekeren. Deze kun
nen worden zahgevra;!gd bij h�t •:oor

noemcl Reisbureau, Markt 3, 's Bosch. 
Voor zover voorradig zijn zij op Dins
dagavond ook aan de zaal verkrijgbaar. 

Fibnavond in Januari. 
De Canadese ambassade hoopt begin 
Januari in Boxtel een film- en voorlich
tingsavond te organiseren voor aspirant
emigranten en hun familieleden. Nadere 
bijzonderheden worden nog gepubli
ceerd. 

Werkgelegenheid. 
Het Arbeidsbureau deelt mede, dat in 
Zuid-Afrika plaatsingskansen bestaan 
voor auto-monteurs, auto-electriciëns, en 
autoreviseurs. Voor gehuwden is huisves
ting aanwezig. Bijzonderheden zijn op 
het Arbeidsbureau verkrijgbaar. Aan
meldingen moeten met spoed _geschieden, 
daar het in de bedoeling ligt, dat reeds 
in het a.s. voorjaar met verscheping een 
aanvang wordt gemaakt. 

55e JAARVERGADERING VAN 
,,ST. AMBROSIUS" 

Als de "biekes" goed en wel hun winter
rust aan het houden zijn, gaan de Box
telse imkers vergaderen. Zo wil het de 
traditie nu al 55 jaar lang en zo gebeur
de het ook vorige week. Vrijdag j.l. dan 
kwamen de leden van de Boxtelse bijen
houdersvereniging St. Ambrosius in de 
zaal van H. van Rooij in de Baronie
straat bijeen om hun grootste liefhebbe
rij nog eens gezamenlijk te bespreken. 
Dat was hard nodig, want er dreigde ver
val in het georganiseerde imkersleven. 
Omdat ieder lid van St. Ambrosius de 
gevaren daarvan kende, is het Vrijdag 
een vergadering geworden met vrucht
bare discussies en verheugende resulta
ten. Daarvan getuigt de contributiever
hoging met liefst 100 %, waartoe het 
initiatief genomen werd door de verga
dering zelf, door de leden die ervan 
overtuigd waren, dat het bestuur meer 
financiële armslag nodig had om de lief
hebberij in stand te houden en zo moge
lijk uit te breiden. Daarbij werd voorge
steld, dat de leden om beurten voor de 
contributie-inning zouden zorgen. Hier
mee werd ,pontaan ingestemd. 
Omdat het de 55e jaarvergadering was, 
werd ook even stil gestaan bij het feit, 
dat de mede-oprichter A. Bosch (Janus 
Buske) reeds 55 jaar lid was van de ver
eniging. De voorzitter sprak zijn waar
dering uit voor de toewijding, waarmee 
Bosch al die jaren de belangen van St. 
Ambrosius gediend had; welke woorden 
onderstreept werden door een hartelijk 
applaus van de aanwezigen. Bij de be
stuursverkiezing werd dé aftredende 
voorzitter A. v. d. Velden, met grote 
meerderheid van stemmen herkozen. De 
overige· agendapunten werden vlot afge
werkt, zodat er voor de leden van het 
oude St. Ambrosius-gilde nog tijd ge
noeg over was om de feestelijkheid van 
deze 55e vergadering te accentueren met 
het roken van een goede sigaar en het 
drinken van een stevige borrel. Op een 
goede toekomst voor de bijenhouders
vereniging natuurlijk! 

VERLICHTE WIJZERPLATEN 
OP TOREN VAN ST. PETRUSKERK. 

Het kerkbestuur van de St. Petruspa
rochie heeft besloten - uit dankbaar
heid voor het behoud van de mooie 
kerktoren in de laatste wereldoorlog -
vier verlichte wijzerplaten op de toren 
te laten aanbrengen. De werkzaamheden 
hiervoor zijn reeds in volle gang en men 
hoopt er nog vóór Kerstmis mee klaar 
te komen. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 4 tot en met 10 December 1951.

GEBOREN: Cornelis A. P. zoon van 
M. A. Schoenmakers en W. van Kem
pen, Roond 2a - Johannes L. zoon van
H. P. Vermeulen en Th. E. v. d. Straa
ten, Pr. Hendrikstraat 8 Johanna
dochter van H. Voets en A. J. de Ruiter, 
Nieuwstraat 190 - Hendrikus A. A. 
zoon van Th. J. Pastoor en G. M. v.
Schijndel, Hertogenstraat 22 - Wilhel
mus H. G. M. zoon van F. A. L. Fr.
Witteveen en G. A. M. v. d. Laar, Pr. 
Bernhardstraat 7 - Elisabeth A. dochter 
van C. v. 't Hoenderdaal en J. C. Wijn
tje, Maastrichtsestraat 68 - Anna M. A. 
J. dochter van M. v. d. Heijden en G. L.
v. d. Anker, Jan van Brabantstraat 29 -
Gerardus A. M. zoon van H. G. W. v. d. 
Laar en E. Th. E. Leenen, Mgr. Wilmer
straat 22 - Wilhelmus A. M. zoon van
Fr. Th. M. Hagemans en A. J. C. Ha
vermans, Leenhoflaan 1.

ONDERTROUWD: Norbertus J. Schel
lekens en Francisca C. van der Linden 
- Hubertus P. van den Broek en Go
verdina H. Pastoor.

GEHUWD: Johannes Adr. Tiellemans 
en Cornelia M. van Kleef. 

OVERLEDEN: Hendrika van de Ven, 
oud 80 jaren, weduwe van W. v. d. Ven, 
Selissen 2 - Wilhelmus van der Meij
den, oud 79 jaren, Nieuwstraat 33. 

FATIMA-KAPEL. 

(Opgave van 2 weken). 

Vorig saldo f 880,38 
2 X week-bijdrage " 18,92 
Offerbus 5,-
2 X wekelijks kwartje 0,50 

Totaal f 904,80 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

In de vergadering van de Heemkundige 
Studiekring, welke op 21 dezer, des 
avonds om 8 uur zal worden gehouden 
in de Ark, zal de Heer W. van den 
Broek een lezing houden over de ge
schiedenis van Boxtel vanaf de Franse 
tijd. 
De leden ontvangen nog een afzonder
lijk convocaat. 

Uitslag 
Massale doorlichting 

Hoewel nog steeds het definitieve eind
resultaat niet bekend is, omdat enkele 
pe1·sonen voor nader onderzoek nog niet 
zijn opgekomen, kan onderstaande uit
slag van de massale doorlichting gege
ven worden. 
In totaal werden 7449 personen onder
zocht. Hiervan werden er 135 voor na
der onderzoek opgeroepen, waarvan er 
121 zijn opgekomen. 
Gevonden werd : 
actieve tuberculose 7 mannen 3 vrouwen 
dubieus actief 1 man 4 vrouwen 
inactief (genezen) 45 mannen 40 vrouwen 
Verder zijn er tal van afwijkingen ge
vonden, die niet van t.b.c.-aard waren. 
In totaal werden 6287 reacties verricht 
op t.b.c., waarvan er 4173 positief wa
ren. Van de 2114 negatief reagerenden 
werden er 1857 gevaccineerd met 
E.C.G.
Zoals bekend zijn de leerlingen van de
scholen niet onder dit onderzoek begre
pen, omdat de schoolartsendienst gelijk
tijdig het onderzoek had ingesteld. Tot
heden is geen enkel actief geval van
t.b.c. bij schoolkinderen gevonden, ter
wijl bijna alle in aanmerking komenden
zijn ingeënt met E.C.G.
De uitslag mag over het geheel als gun
stig gequalificeerd worden. Een totaal 
van tien gevallen aan actieve tuberculose
is niet groot, hoewel toch een bewijs van
het voortdurend besmettingsgevaar. Daar
de opkomst uitstekend genoemd mag
worden, is er door deze massale door
lichting een basis gelegd voor een blij
vende bestrijding van tuberculose in 
Boxtel. Niet het minst echter is dit het
geval door het grote aantal schoolkin
deren, dat tegen tuberculose is ingeënt.
Regelmatig zal het t.b.c.-onderzoek en
de inenting dezer groep worden voort
gezet, zodat ook de door toev_allip;t om
standigheden niet in de eerste ronJe on
derzochte kinderen alsnog aan de beurt 
komen. 
Als straks alle aan t.b.c. verdachte per
sonen opgespoord zijn en alk school
kinderen ingeënt in zoverre zij negatief
reageren op t.b.c., dan kan overwogen 
worden om ook de nog niet schoolgaan
de kinderen als groep in de gelegenheid
te stellen ingeënt te worden. Ondertus
sen is dan reeds gebleken, dat deze in
enting geen bezwaren geeft.

!BcaBants Centcaut 
brengt Uw 

Nieuwjaarswens 
onder ieders aandacht. 

Gelieve op te geven vóór Kerstmis, 
ter plaatsing in ons blad van 29 Dec. 

LEVENSSTIJL 
Het stellen van de juiste daad op de 
juiste plaats of tijd maakt een leven 
stijlvol. 
Stijlvol leven heeft geen verband met 
maatschappelijke staat of stand. Wel 
echter met christelijke en maatschappe
lijke deugdzaamheid. 
Uit dezen hoofde wordt iets nagelaten, 
iets ontbeerd als het moet, ook een 
offer kan worden getroost en zorgen 
blijmoedig opgenomen. 
Het leven verloopt nu eenmaal niet zon
der zorgen en schokken, en wie ze op
vangt, in plaats van ze op andere schou
ders te laten, leeft zijn leven stijlvol. 

* ·  * * 

"De kleren maken de man", is eigenlijk 
slechts een reclame slagzin. De manie
ren maken de man, of ruimer bedoeld 
.,de leefwijze" is het, die een man ka
rakteriseert. 
Wat voor de man geldt is eveneens van 
toepassing voor de vrouw, dat mag ten 
overvloede in het bestek van dit artikel
tje nog benadrukt, alhoewel onder de 
titel "Vrouwelijke levensstijl reeds be
licht werd hoe sterk de zwakke sexe 
haar invloed ten goede, dan wel in ne
gatieve zin op het maatschappeHjk wel
zijn kan hebben. 

EDELE KERN 
ONDER RUIGE BAST. 

Nu dan een voorbeeld van wat onder 
"de sterken" primeurs zijn, die we mede 
als dragers van de maatschappij mogen 
beschouwen. 
Wij zien hier voor ons de man uit het 
volk, zonder boord, in blauwe shirt en 
manchester werkbroek, vader van flink 
gezin, wonend in een der oudste volks
buurten van het dorp. 
Zijn uiterlijk is als van de echte volks
man, grof van gezicht, stug in beweging 
en gebaar, kortom het type van grond
werker of sjouwer. 
Hij is een degelijke sjouwer, in de bete
kenis zoals de volksuitdrukking er die 
aan geeft, namelijk "steeds in de weer 
voor zijn huishouden", als echtgenoot, 
vader, evenzeer als in de betekenis van 
werker, en collega. 
Hij wordt gewaardeerd door zijn baas, 
en zijn mede-arbeiders hebben hem 
hoog, omdat hij bij het werken niets 
op een ander laat aankomen. Werkt hij 

in accoord, dan staan hem de belangen 
van zijn huishouden steeds in de geest 
en haalt hij wat te halen is, het hoogste 
loon. 
Daarbij spant hij zich na werktijd nog in 
om in nuttige tijdsbesteding de welvaart 
van zijn gezin veilig te stellen, bewerkt 
daartoe een stukje land achter zijn wo
ningske en tracht zich in alles te be
voordelen, om van zijn verdiende loon 
zoveel mogelijk in de behoeften van de 
zijnen te kunnen voorzien. 
Een prachtkerel, ruig, doch karaktervol. 
Goed vader, met idealen voor zijn kin
deren bezield. 
Beste echtgenoot, die vol respect voor 
zijn vrouw mede leiding geeft in het be
stier van de huishouding. Daarbij niet 
veronachtzamend, dat het uiterlijk van 
vrouw en kinderen verzorgd behoort te 
zijn. 
Al smaakt hem z'n Zondagse borrel en 
glaasje bier heel best, het wekelijkse zak
geld wordt grotendeels bespaard om het 
ten hunne behoeve bij gelegenheid te 
besteden. 
Zo'n kerel dwingt in alle opzichten 
respect af. Een deugdelijk type, door 
levensstijl bijdragend tot het maatschap
pelijk welzijn. 
In de loop der jaren zullen zijn kinderen 
opgroeien en hun plaats in het leven 
veroveren, als resultaat van vader's ka
raktervolle voorgang. 

* * *

Een tegenstelling met de getekende man
nenfiguur vonnen de vele egoïsten onder 
het zogenaamde "sterke geslacht", waar
mede "mannen" worden bedoeld. 
Doch hoe weinig mannelijkheid is er ge
legen in gemakzucht, zorgeloosheid en 
traagheid. Slechte eigenschappen, die 
iedere degelijkheid uitsluiten en moei
liLkheden laten voor wat ze ziin. 
Zulke mannen "bemoeien" zich zoge
naamd niet met het huishouden, erger 
nog, bekommeren zich er niet om en 
laten alle zorg over aan anderen. 
Dat soort schuilt onder iedere rang en 
stand, en zoekt veelal slechts eigen be
vrediging. Zij zijn strikt genomen ieder
een en alles tot last, in menig opzicht 
onbetrouwbaar en maatschappelijk min
derwaardig. 
Hun is iedere levensstijl vreemd. 



15 December 1911 

40 jaar geleden werd de Zuidpool ontdekt 
EEN MAAND LATER VOND SCOTT 

ER REEDS DE NOORSE VLAG. 
De Zweden en Noren hebben zich een 
bijna legendarische naam verworven met 
hun pooltochten. Onder hen zal de Noor 
Roald Amundsen de grootste blijven in 
de geschiedenis. Hij nam zich eerst voor
om arts te worden, doch ontdekte wel
dra bij zichzelf een zeer bijzondere 
hartstocht. Hij voelde zich geroepen om 
onderzoekingen te verrichten in de pool
streken. Energiek als hij was, aarzelde 
hij geen moment om de richting van zijn 
loopbaan te wijzigen. Hij maakte zich 
V41rtrouwd met navigatie-instrumenten en 
bestudeerde ijverig alle problemen aan 
de zeevaart verbonden. Reeds op 28-
jarige leeftijd stond hij als kapitein op 
zijn eerste schip, de Gjöa, die hem al 
terstond lauweren zou bezorgen. 

Amundsen voelde als eerste opdracht in 
zijn nieuwe werkkring het ontdekken 
van de doorvaart in het N.W. door· de 
Beringstraat. Ieder wenste hem succes 
maar niemand geloofde er in. In 1903 
verdween hij tussen de ijsbergen van de 
Noordelijke IJszee en sindsdien hoorde 
men herhaaldelijk geruchten over zijn 
dood tussen sneeuw en ijs. Grote bewon
dering en ontzag stegen op uit alle 
spreekhuizen ter wereld toen hij 3 jaar 
later de Grote Oceaan bereikte en ge
zond in het vaderland terugkeerde. Zijn 
naam werd daardoor alleen reeds met 
gulden letters geschreven in het vrij 
dunne boek der grote poolreizigers. 
De poolheld zat intussen thuis en had 
geen moeite om in de voor hem onge
woon hoge temperatuur het hoofd koel 
te houden. Zijn enige commentaar was: 
"Jammer dat men na afloop van een 
tocht zoveel belangstelling toont, terwijl 
men vooraf meestal vergeefs naar steun 
moet zoeken". Het is de tragedie van 
alle helden, die hij uitspreekt. 
Als grootste opgave zag Amundsen de 
onderzoekingen op en rond de Noord
pool. Terwijl hij overal lezingen hield, 
trof hij in die tijd zeer veel voorberei
dingen voor zijn pooltocht. Hij kocht 
hiervoor het schip van Nansen, ,,de 

. Fram". Korte tijd voordat hij hiermee 
zee zou kiezen hoorde Amundsen tot 
zijn grote teleurstelling dat Peary hem 
voor was geweest en reeds in de pool
streken rondzwierf. Toch gaf de door
zetter opdracht om de voorbereidende 
werkzaamheden voort te zetten. ,,Ik ga 
toch", zei hij en onthield zich van ver
der commentaar. Tot zijn eer moet ge
zegd worden, dat hij steeds zijn mede
ontdekkingsreizigers alle roem toezwaai
de, die hun toekwam. Niemand dan 
Amundsen zelf wist beter welke boven
menselijke moeilijkheden moesten wor
den overwonnen, voordat men zijn doel 
bereikt had. 

NAAR ...... HET ZUIDEN. 

Bij het vertrek van de "Fram" dacht 
iedereen dat Amundsen naar het Noor
den ging. Bij Madeira gekomen veran
derde hij plotseling van koers en vertel
de hij zijn metgezellen het grote plan 
om als eersten te trachten de Zuidpool 
te bereiken. Heel de wereld keek ervan 
op maar bijzonder veel indruk maakte 
dit bericht wel op de Engelsman Scott, 
die met gelijksoortige plannen in Austra
lië vertoefde. Amundsen stelde zijn ri
vaal telegrafisch op de hoogte van zijn 
plannen, vastbesloten ditmaal de eerste 
te zijn. Voor de Noordpool was hij te 
laat geweest. 
Men zie de pogingen van Scott en 
Amundsen niet als een soort nek-aan
nek-race. In het poolgebied aangekomen 

Koopt nu een Winterjas 
Vóór Kerstmis sterk verlaagde 
prijzen. Bovendien ontvangt U 
bij iedere jas een zuiver wollen 
sjaal cadeau_ 

SPIERINGS 
BREUKELSESTRAAT 88 

Plaatselijk Nieuws 
WIJKVERPLEEGSTERS 
WIT-GELE KRUIS 
DOEN VRIENDELIJK VERZOEK. 
Aangezieh het nog herhaaldelijk voor
komt, dat er mensen voor uitleenartike
len of hulp op de z.g. ,,bouw" van het 
St. Lidwina-Ziekenhuis komen zónder 
lidmaatschapskaart van de Dr. I-Ioeks
vereniging, en omdat bij een soepele 
regeling achteraf dikwijls blijkt, dat de 
geholpen geen lid zijn van deze 
vereniging, wordt van de zijde der wijk
verpleegsters verzocht voortaan de lid
maatschapskaart van het Wit-Gele Kruis 
mee te brengen. Personen, die deze 
kaart op het spreekuur niet kunnen to
nen, zullen met het oog op eventueel 
misbruik van de aangeboden diensten, in 
den vervolge zonder pardon en zonder 
onderscheid des persoons worden terug
gestuurd. Bespaar U zelf dus voortaan 
onnodige tijdverspilling en de zuster on• 
vermijdbare onaangenaamheden door de 
lidmaatschapskaart mee te brengen. Wil 
bovendien zo goed zijn ook het statie
geld voor de gewenste uitleenartikelen 
mee te brengen. Dat wordt U bij tijdig,
schoon en heel terug brengen der arti
kelen toch weer terugbetaald. 
Tenslotte wordt men er nog op attent 
gemaakt, dat het spreekuur van de wijk
verpleegsters - in afwijking van de uren 
die op de lidmaatschapskaart staan aan
ReReven - bepaald is als volgt: iedere 
midda�, van 1.30 tot 2.00 uur op de z.g. 
,,bouw . 

VAKDIPLOMA. 

Bij het te 's Hertogenbosch door de 
Ned. Ver. voor Lastechniek afgenomen 
examen werd aan Th. Spikman, alhier, 
het diploma toegekend voor autoReen
lassen van plaatwerk. 

hadden beide expedities met de groot
ste moeilijkheden te kampen. Scott was 
evenals Amundsen een zeer bekwaam 
man. Was het een fantastisch geluk of 
de grotere bekwaamheid van Amundsen 
die hem de zege bracht in deze worste
ling tegen kou en ontberingen? Beide 
helden hebben hun doel bereikt en de 
pool aanschouwd. 
Diep tragisch is het verhaal van deze 
twee worstelaars in sneeuw en ijs, zich 
slepend door witte, bijna onbegaanbare 
vefden met een snerpende kou. In geen 
duizenden jaren was er ooit een mens 
op de gedachte gekomen deze zuidelijk
ste punt van de aarde te gaan verken
nen. Dan, in 1911-1912 staan met een 
tussenruimte van een maand. twee kei
harde mannen schreiend bi/ hun vlag 
aan de Zuidpool. 
Amundsen schreit van vreugde: hij is 
de eerste. Op 15 December uiten hij en 
zijn metgezellen wilde vreugdekreten. 
Met behulp van hun instrumenten stellen 
zij vast dat zij de pool bereikt !rebben. 
Een mast met kleine vlag wordt door 
vijt mannen tegelijk geplant. Fier wap
pert het Noorse dundoek in de ijzige 
wind tot glorie van Amundsen, een 
maand later tot verslagenheid van Scott. 
Amundsen schrijft over het grootse ogen
blik, wanneer hij de vlag plant: ,,Om de 
Noordpoolstreken ben ik poolreiziger 
geworden en nu bevind ik mij aan de 
Zuidpool. Kan men zich iets denken, 
dat meer tegengesteld aan elkaar is?" 
Op de plaats waar de vlag staat wordt 
een eenvoudig feestmaal aangericht: zij 
slachten een poolhond! De hond was zo 
mager, verklaart Amundsen, dat hij de 
terugtocht toch niet meer had kunnen 
volbrengen. De een z'n brood is nu een
maal altijd de ander z'n dood geweest. 
Hoe profetisch klonken deze woorden 
voor zijn rivaal Scott, maar dat kon zelfs 
Amundsen niet vermoeden. 

HET EINDE. 
Een maand later vinden Scott en de zij
nen de achtergebleven triomftekenen 
van Amundsen's overwinning aan de 
Zuidpool. Terwijl men anders in deze 
barre streken enig teken van menselijk 
leven met vreugde zou hebben begroet, 
staren nu de ogen van Scott tranend 
naar de Noorse vlag waar hij de Union 
Jack naast plant. Hij vindt een brief van 
Amundsen met een verzoek om deze 
aan koning Haakon van Noorwegen te 
zenden. Niettegenstaande zijn teleurstel
ling neemt Scott deze opdracht op zich. 
Over de • zuidpool schrijft hij: ,,Er is 
hier niets te zien wat zich van de af
schuwelijke eentonigheid der laatste da
gen onderscheidt". 
Niemand zal ooit zijn gemoedstoestand 
van dat ogenblik kunnen peilen, want 
Scott zou de bewoonde wereld nooit 
weer terug zien. Op de terugtocht vin
den hij en zijn metgezellen door gebrek 
aan voedsel en brandstof de dood. 
Dat was einde Maart 1912. Als laatste 
wens schreef hij neer: ,,Zendt dit dag
boek aan mijn weduwe". 
De dood van Scott heeft een diepe scha
duw over de prestaties der beide grote 
poolreizigers geworpen. Hun moed, 
doorzettingsvermogen en wilskracht 
voegden glorierijke bladzijden toe aan 
het geschiedboek der mensheid, die niet 
rusten zal voordat. de gehele aarde in
clusief de beide polen aan haar voeten 
ligt. Velen zullen daarvoor hun leven 
moeten geven. 
Ook Amundsen stierf in zijn poolharnas. 
Op een hulpexpeditie naar de Noord
pool stortte hij in 1928 met een vlieg
tuig in de IJszee. Men heeft nooit enig 
teken van hem teruggevonden. 

,,HET ZWARTE SCHAAP". 
Wie herinnert zich niet meer de leutige 
Brabantse briefkes, die voor de oorlog 
in bijna alle dagbladen van Nederland 
verschenen? Wat werden zij gelezen, en 
wat werd er genoten van de typen die 
den Dre van Ulvenhout in zijn briefkes 
beschreef. Het pastoorke, den Jaon, Den 
Fielp, de Dré zijn vrouw Trui, en niet te 
vergeten den Blauwe. Deze echte koste
lijke Brabantse typen spelen mee in het 
toneelstuk "Het Zwarte Schaap" dat 
door "Brabants Toneel" op de tweede 
Kerstdag zal worden opgevoerd. Bra
bantse stukken zijn aan dit gezelschap 
wel toevertrouwd, getuige de destijds su
blieme opvoering van De Vier Jaarge
tijden. Honderden in Boxtel hebben in
tens van deze opvoeringen genoten, en 
degenen, die dit genot nog eens wil
len ondergaan, zorgen op de Tweede 
Kerstdag in het Jeugdhuis aanwezig te 
zijn. Zij zullen dan kunnen genieten van 
echte Brabantse tintelende humor. Wij 
horen een of andere "vrome" ziel al 
mompelen, is dat wel een stuk in de 
heilige Kersttijd? Deze scrupuleuzen 
stellen wij maar meteen gerust, ,,Het 
Zwarte Schaap" is een Kerstspel, maar 
een van waarachtigheid, geen honingzoet 

. verhaal met onwaarschijnlijke wonderen, 
geen afgietseltje van "Waar de ster 
bleef stille staan", maar volkomen ori
gineel, volkomen aanvaardbaar. 
"Brabants Toneel" verzekerde zich van 
de medewerking van de monc\orgel-groep 
"De Merels" van Huize Assisië. Deze 
jongens van Broeder Johannes oogstten 
overal succes, en mogen zich nog steeds 
in een grotere populariteit verheugen. 
Zij zullen de pauzes, nodig voor de vele 
decor-veranderingen, met hun zanR en 
muziek vullen. Ongetwijfeld staat ons 
een heerlijke avond te wachten, en wij 
twijfelen er dan ook niet aan of de zaal 
van het Jeugdhuis zal die avond niet 
alle belangstellenden kunnen bevatten. 

Te koop 

vetgemeste ganzen 
desgewenst panklaar geleverd. 

Te bevr,1gen Schijndelaedijk 16, Boxtel 

SPORT-NIEUWS 
DE STAND DER DERDE KLASSERS 

Schijndel 12 9- 2 1 20 39-13 
vsv 11 6 5 0 17 23-9 
Taxandria 11 7 3 1 17 24-11 
Blauw-Geel 12 5 2 5 12 30-34 
St. M. G. 12 5 1 6 11 17-20 
Tongelre 12 4 3 5 11 25-25 
SCB 12 5 1 6 11 20-28 
Boxtel 10 4 2 4 to 21-17 
Deurne 12 5 0 7 10 25-30 
wvvz 12 3 3 6 9 20-22 
Geldrop 12 4 1 7 9 18-31 
Budel Schoot 12 1 1 to 3 14-36 

Baardwijk 12 9 1 2 19 25-15 
R. Sport 12 8 1 3 17 49-21 
Dongen 12 8 0 4 16 29-20 
O.D.C. 11 6 3 2 15 38-12 
Oss 12 6 1 5 13 21-29 
W.S.C. 12 4 4 4 12 20-19 
Gudok 12 5 2 5 12 19-21 
Bladella 12 6 0 6 12 28-25 
Heusden 12 3 2 7 8 14-24 
0.).C. 11 3 1 7 7 19-27 
Conc. S V D. 12 2 2 8 6 16-34 
Korvel 12 2 1 9 5 12-43 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Wilhelmina 4 - Boxtel 2 1 - 9 
O.D.C. 4 - Boxtel 3 o- 3 

Het tweede elftal heeft Zondag een 
goede slag geslagen. De 9-1 overwin
ning getuigt er van, dat de reserves zich 
behoed hebben voor het gevaar van on
derschatting en tegenover de Bosschena
ren geen halve maatregelen hebben ge
nomen. Het derde elftal bezocht het 
vierde team van O.D.C. en stuitte daar
bii op dapper geboden tegenstand. Niet
temin kwam het einde met een 3-0 
overwinninR voor de roodwitters. 

A.s. Zondag 16 December: 
Schijndel !-Boxtel 1 
Schijndel 3-Boxtel 2 

(Toon Schröder Wissel-beker). 
Het eerste wordt Zondag voor de zwa
re opgave gesteld koploper Schijndel een 
of meer winstpunten te ontfutselen. In 
de thuiswedstrijd werd het weliswaar een 
zege voor de roodbaadjes, maar of de 
Schijndelsen zich voor de tweede maal 
zullen laten verrassen is de grote vraa_g 
van de komende voetbal-Zondag .... 
Het tweede elftal speelt voor de Toon 
Schröderbeker tegen Schijndel· 3, in 
Schijndel. Een overwinning ligt hier in 
de lijn der verwachtingen. 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
Daar de wedstrijd tegen OJC geen door
gan_g vond waren vele voetbalenthousias
ten Zondag naar het sportpark in Mo
lenwijk getogen om de reserves van 
ODC bezig te zien tegen BVV 4 voor 
de Reserve 3e Klas van de KNVB. 
Ofschoon de straffe wind, die dwars 
over het veld stond, enige afbreuk aan 
het spel deed, speelden beide partijen 
een vlotte en een op behoorlijk peil 
staande wedstrijd. 
Qua techniek stonden de Bosschenaren 
wel iets hoger dan de ODC-reserves, 
maar het elan en de grotere schotvaar
digheid der ODC-ers bleken doeltref
fende wapens te zijn, om dit verschil vol
komen te nivelleren. Uiteindelijk wordt 
een wedstrijd door doelpunten beslist en 
hiervan hadden de tricolores meer kaas 
gegeten dan de gasten. 
Onmiddellijk na de aftrap namen de 
ODC-ers het heft in handen en het 
dµurde niet lang of deze meerderheid 
werd door een goed doelpunt van Van 
Munster tot uitdrukking gebracht 1-0. 
Steeds kwamen de ODC-voorwaartsen 
- door de halflinie voorbeeldig ge
steund - terug. Toen Voets na een 
keurige pass enige spelers van BVV om
speelde, was tegen zijn beheerst schot 
geen kruid gewassen 2-0. 
De Bosschenaren wisten na dit doelpunt 
het spel meer op de ODC-helft te ver
plaatsen en de achterhoede moest alle 
zeilen bijzetten om erger te voorkomen. 

Even voor de. rust werd een goede com
binatie der rood-zwarten met een doel
punt beloond. 
De tweede helft was pas goed en wel 
aan de gang_, of de ODC-ers hadden al 
weer een derde doelpunt op hun reke
·ning staan. Na dit doelpunt kregen de 
ODC-ers nog wel enige kansen om de 
voorsprong te vergroten, maar de Bos
schenaren belegerden nu de ODC-veste 
in veel grotere mate dan voor de rust. 
Hun combinaties tot in het oneindige 
waren wel aardig om te zien, maar toch 
moest een der ODC-verdedigers hen nog 
met een grove blunder te hulp komen 
om hen een niet te missen kans te pre
senteren 3-2. Alle verdere aanvallen 
strandden echter op de ODC-defensie, 
waarbij in laatste instantie keeper ·van 
't Hoenderdaal met enkele goede safes 
zijn doel voor doorboring kon vrijwaren. 
Een schot van Voets (als een explosie) 
hoorde de Bossche keeper, volkomen ge
slagen, tot zijn vreugde tegen de dek
lat bonken. In de stand kwam verder 
geen wijziging_ meer en zo behoren de 
ODC-reserves nu tot een der matadoren 
van de Reserveklasse. Voorwaar een 
goede prestatie in het eerste seizoen. 
Programma voor Zondag a.s.: 

ODC-Reusel Sport 
WSC 2-ODC '.l. 

O.D.C.-Junioren.
Zaterdag 3 uur:

Zondag: 

ODC 9-BVV 11 
BVV 13-ODC to 
ODC 11-BW 15 
Schijndel 9-ODC 13 

12 uur: Concordia 6-ODC 5 
St. M. Gestel 5-ODC 6 
ODC 7-Zwaluw 8

_1 uur: ODC 8-OJC 6 

HOCKEY-CLUB M.E.P., BOXTEL. 
Heren: Mep-'s-Bosch 6- 0 
Dames: Mep - Tilburg 3 3 - 1 

Mep 2- 's-Bosch 5 1 - 2 

Het eerste heren-elftal wist zijn wed
strijd tegen 's-Bosch met grote cijfers te 
winnen. Ofschoon men met de rust nog 

• slechts een 1-0 voorsprong bereikt had, 
was het toen al iedereen duidelijk, dat 
Mep als de sterkste uit de strijd zou 
komen. Dat het echter een 6-0 over
winnitlg zou worden, kan toen alleen 
nog maar de Mep-voorhoede gedacht 
hebben. Die was uitstekend op dreef en 
kon toen, gesteund door de middenlinie, 
de score tot het halve dozijn opvoeren. 
De Dames zegevierden ook thans weer
en Tilburg moest met 3-1 in Mep haar
meerdere erkennen. Indien de verdedi
ging van Tilburg niet zo goed in vorm 
was geweest, zou de zege beslist nog wel 
groter zijn geworden. De keepster van 
Tilburg was �chter in buitengewoon 
goede vorm en kon een grotere neder
laag voorkomen. 
Het tweede dames-elftal van Mep kon 
het ook nu nog niet tot een overwinning 
brengen maar het resultaat mag toch wel 
gunstig genoemd worden, temeer daar 
de dames van Den Bosch een betere kijk
qp het spel hadden. 
A.s. Zondag spelen alleen de dames van 
Mep 2 thuis en wel om half twee tegen 
Waalwijk 2. Zorgt ervoor dames, dat de
uitslag dit keer niet zo ongunstig wordt 
als de vorige keer in Waalwijk. Het eer
ste dames-elftal speelt in Kaatsheuvel en 
als ook deze wedstrijd gewonnen wordt, 
zal een beslissingswedstrijd tegen Oir
schot noodzakelijk zijn. Dus dames, op
gepast en de overwinning mede naar 
Boxtel gebracht. 
Het eerste heren-elftal speelt in Breda 
tegen Push en zal hieraan een behoor
lijke tegenstander hebben. Als echter 
gespeeld wordt zoals tegen 's-Bosch zal 
zeer zeker een gelijk spel verkregen 
kunnen worden. Tot slot speelt Mep 2 
tegen Mop 2 in Vught en zal hier wel 
niet tot een overwinning kunnen komen. 
Zorgt echter voor een gelijk spel, daarop 
bestaat toch alle kans! 

* U hebt de groeten van het nichtje 
van Tante Pos en we moesten zeggen, 
dat ze het goed maakt... En dat is zo 
lezer. De radio-distributie - het nichtje 
van Tante Pos - maakt het zó goed, 
dat ze in Boxtel gedeeltelijk al vier zen
ders te beluisteren Reeft. Wat niet is, 
komt nog:· Zodra de voedingskabels in
de grond zitten, wordt het Zuidelijke en 
Oostelijke gedeelte van Boxtel voorzien 
van de z.g. blokkabels, zodat het geval
letje bij gunstige bejegening door de 
weergoden in April al in kannen en krui
ken is. Zeer tot tevredenheid van de 
900 aangeslotenen op het radio-distribu
tie-net natuurlijk. * Tja beste mensen 
men kan niet álles verlangen: En nieuwe 
woningen, én nieuwe riolering én mis
schien trottoirs, dat gaat ook in Kalks
heuvel niet zonder wegafsluiting, weg
opbreking en dergelijke ongezellige din
gen meer. Dé spoorwegovergang geeft 
meer reden tot klagen, dat willen we op 
aandrang van de tot halsbrekens toe ge
dupeerde fietsers, op hoop van zegen 
graag toegeven! * De Gezondheidsdienst 
graag toegeven! De Gezondheidsdienst 
voor Dieren in Brabant gaat zich uitbrei-
den. Het hoofdkwartier in° ónze Rech
terstraat beslaat nu niet slechts een
panel, doch twee panden, ,,mens en dier 
tot heil" zo zegt men, en dat geloven 
we graag! * Minder geloof hechten we
aan de afschaffing van het Boxtels kwar
tiertje. Niet zo zeer omdat de vereni
gingen zelf met het tijdstip nogal eens 
een loopje nemen als wel omdat de be
zoekers van vergaderingen en uitvoe
ringen zich schijnbaar niet kunnen dwin
gen tot het op tijd komen. Als ze daarbij 
alleen zich zelf hinderden, alle�, maar 
nu ze door het hinderlijke laatkomen ook 
anderen storen, moest de remedie toch 
maar eens gezocht worden in het sluiten 
van de deuren na de aanvanJ.? van uit
voeringen e.d. En daarmee basta! *
Indien U de agenda voor het volgende 
jaar al wat wilt vullen, dan zij U gezegd 
dat Brabants Orkest op 27 Maart in 
Boxtel komt concerteren; 's middags 
voor de jeugd, 's avonds voor de groten. 
* Op het schone feest "van oud tot 
nieuw" zal de Boxtelse St. Vincentius
vereniging zich dit keer belasten met het 
bakken van de oliebollen. U moet dat 
niet zonderling vinden, doch heerlijk, 
want als U de verrukkelijke en geurige 
St. Vincentius' oliebollen straks tot de 
Uwe maakt, zullen weer vele armen ge
holpen kunnen worden. En armen helpen 
is toch niet zonderling, of wel? *
Wat het culturele leven in Boxtel be
treft: De besturen van alle in de ge
meente Boxtel op cultureel gebied werk
zame verenigingen zullen binnen enkele 
dagen een schrijven ontvangen van het 
bestuur van Boxtel Vooruit. Dit schrijven 
zal de inzet vormen van een welgemeend 
streven om na onderling overleg te ge
raken uit de impasse (niet de culturele 
doch de materiële) waarin vele Boxtelse 
culturele verenigingen geraakt zijn. Wij . .. vertrouwen . . . . .  . 

Wist U • • • • 

dat... geleerden met de kleine, blauwe 
waterstof-fluorvlam een tempe
ratuur hebben ontwikkeld van 
tussen de 4980 ° en 5260° C, de 
hoogste temperatuur, die tot nu 
toe ooit in een laboratorium be
reikt is? 

dat ... in de V. S. een nieuw procedé uit
gevonden is om prima kwaliteit 
was uit de schors van dennebo
men te bereiden en daarbij 
tevens nog een waardevolle, or
ganische looistof te winnen? 

dat... de beruchte volksziekte kanker 
vóór alles mensen treft boven het 
veertigste levensjaar. 

Tarieven Gas- en Waterbedrijf per 1 Jan. 1952 
GASBEDRIJF 
Gewoon- en muntgas per m3 

. 

Verwarmings- en industriegas per m3 

VASTRECHTTARIEVEN 

f 0,14 
f 0,09 

Bij een maandelijkse afname van: 
1 t/m 103 m geen vastrecht . . . . . . f 0, 11 

t 1 t/m 50 m3 vastrecht f 0,30 afgenomen gas per m3 f 0, 11 
51 t/m 85 m3 vastrecht f 0,75 afgenomen gas per 1113 f 0, 10 
86 t/m 200 m3 vastrecht f 1,50 afgenomen gas per m3 f 0,09 
meer dan 200 m3 vastr. f 3,50 afgenomen gas per 1113 f 0,08 
Deze vastrechttarieven behoeven niet te worden aange
vraagd daar door de administratie per maand voor iedereen 
nagegaan wordt in welke Vastrechtklasse zijn verbruik valt. 
Dit kunnen, bij wisselend verbruik, in diverse opeenvolgende 
verschillende maanden, telkens andere bedragen zijn. 

VERW ARMINGS- EN INDUSTRIEGASTARIEVEN 

Bij een minimum afname op contract van: 
2.000 m3 per jaar, het afgenomen gas per 1113 

5.000 m3 per jaar, het afgenomen gas per ma 

10.000 m3 per jaar, het afgenomen gas per m3 

20.000 ma per jaar, het afgenomen gas per m3 

METERHUREN 

f 0,08 
f 0,07 
f 0065 

f o:06 

Bij een capaciteit van 1 t/m 6 m3 p. uur, huur p. m. f 0,30 
Bij een capaciteit van 7 t/m 18 m3 p. uur, huur p. m. f 0,45 
Bij een capaciteit van 13 t/m- 18 ma p. uur, huur p. m. f 0,60 
Bij een capaciteit van 19 t/m 24 m3 p. uur, huur p. m. f 0,80 
Bij een capaciteit van 25 t/m 30 m3 p. uur, huur p. m. f 1,
Bij een capaciteit van 31 t/m 40 m3 p. uur, huur p. m. f 1,50 
Bij een capaciteit van 41 t/m 60 m3 p. uur, huur p. m. f 2,
Bij een capaciteit van 61 t/m 100 m3 p. uur, huur p. m. f 2,50 

AANSLUITINGEN 

Bij aansluitingen wordt to meter, gemeten uit het midden 
van de straat, waaraan het perceel ligt, niet berekend. Het 
resterend gedeelte wordt berekend tegen kostende prijs, ver-
meerderd met 12½ % opslag. 

♦ 
WATERLEIDINGBEDRIJF 
De prijs voor water voor huishoudelijk gebruik is 35 cent 
per m3

. De tarieven zijn gebaseerd op de Kadastrale huur
waarde der woningen, t.w. woningen met een Kadastrale 
huurwaarde van 

Klasse Kadastrille Toegestaan Jaarlijks Maandelijks 

Huurwaarde Verbruik Ab. bedr. Ab_ bedr. 

I tot f 30,- 25 m3 f 8,75 f 0,73 
II f 30,- tot f 40,- 30 m3 f 10,50 f 0,88 

lil f 40,- tot f 50,- 35 m3 f 12,25 f 1,02 
IV f 50,- tot f 65,- 40 m3 f 14,-- f 1,17 
V f 65,- tot f 90,- 45 m3 f 15,75 f 1,31 

VI f 90,- tot f 120,- 50 m3 f 17,50 f 1,46 
VII f 120,- tot f 160,- 60 m3 f 21,- f 1,75 

Vlll f 160,- tot f 200,- 70 m3 f 24,50 f 2,04 
IX f 200,- tot f 250,- 80 m3 f 28,- f 2,33 
X f 250,- tot f 300,- 90 m3 f 31,50 f 2,63 

XI f 300,- tot f 400,- 100 m3 f 35,- f 2,92 
XII f 400,- tot f 600,- 110 m3 f 38,50 f 3,21 
XIII boven f 600,- 120 m3 f 42,- f 3,50 
Met kadastrale huurwaarde is bedoeld de belastbare op
brengst waarnaar de grondbelasting voor gebouwde eigen
dommen wordt geheven van de huiseigenaar .. 
De meterhuren zijn als volgt: 

Voor een ½" meter per maand f 0,30 
Voor een ¾" meter per maand f 0,45 
Voor een 1 " meter per maand f 0,60 
Voor een t½" meter per maand f 1,50 
Voor een 2 " meter per maand f 3,
Voor een 3 " meter per maand f 4,
Voor een 4 " meter per maand f 5,-

De kosten van abonnement en meterhuur zijn voor rekening 
van de huiseigenaar, terwijl het meerdere verbruik boven het 
toegestane verhaald wordt op de verbruiker tegen een prijs 
van f 0,35 per m3

. Aan kleinindustriëlen wordt het overver
bruik berekend tegen 23 cent per m3

. Grote inrichtingen kun
nen bij een minimum afname van 1000 m3 per jaar water ge
leverd krijgen tegen f 0,23 per m3

. 

INDUSTRIET ARIEF. 

Per driemaandelijks tijdvak wordt het verbruik berekend als 
volgt: 

Voor de eerste 45 m3 23 cent per m3 

Voor de voli;?ende 300 m3 10 cent per m3 

voor alle volgende m3 13 cent per m3 

Water speciaal voor wasserijdoeleinden, wordt bij een m1m
mum afname van 500 m3 per jaar, berekend tegen 13 cent 
per m3

. 

TARIEVEN VOOR AANSLUITINGEN 

Bij aansluitingen worden de kosten der leiding, berekend uit 
het midden van de weg in rekening gebracht, verhoogd met 
12½ % opslag. 
Voor het plaatsen van een meter wordt f 2,- berekend. 



Toets der Critiek 

GROOTSE UITVOERING 
VAN "DIE JAHRESZEITEN". 
De objectieve luisteraar zal betogen dat 
de uitvoering van het oratorium "Die 
Jahreszeiten" van Joseph I -lay<ln 
Zondag in het' St. Paulus-Jeugdhuis en 
Maandag in de Ark - een groot succes 
gewor�en is, Een groot succes door de 
geslaagde keuze van een drietal solisten, 
die een brillante partij vertolkten. Een 
groot succes ook door de schitterende 
koorwerken, die op uitmuntende wijze 
werden uitgevoerd, daarbij gesteund 

door een naar hartelust begeleidend or
kest, dat weliswaar zeer goede met min
der goede momenten afwisselde, doch 
dat over het geheel geqomen toch ook 
op een zeer geslaagde uitvoering mag 
terug zien. Een groot succes is het voor
al gëworden dank zij de allesbezielende 
leiding van - de nog jonge musicus Cor 
Suys, die heeft getoond, dat de Boxtelse 
dilettanten tot grootse dingen in staat 
zijn. Een hartelijk woord van waardering 
én dank past dan ook zeker voor de 
toewijding en het doorzettiogsvennogen 
van deze dirigent. 
Om de uitvoering even door te lopen: 
Het orkest speelde op verdienstelijke 
w_ijze de Ouverture om daannee Simon 
in te leiden, die met "Seht, wie der 
strenge Winter flieht !" het vocale ge
deelte inleidde. Ret koor gaf toen het 
mooie "Kom, holder Lenz, des Himmels 
Cabe, komm !", wat direct zeer fris aan
deed en de beste beloften voor de ge
hele avond inhield. Na een kort recita
tief van Lukas kwa111 het "Sei mm gnä
dig, milder Himmel !", hetgeen diepe in
druk maakte. Dit werd gevolgd door een 
terzet van de solisten, die ijverden om 
het koor in schoonheid te overtreffen. 
Dit voerde de aanwezigen werkelijk naar 
het beleven van een intens muzikaal ge
not. Het "Ewiger, mächtiger, gütiger 
Gott!" - afwisselend soli en koor -
waarmee de lepte eindigde, verdient 
zeer zeker een extra vermelding. Alles 
kunnen wij natuurlijk niet vermelden, 
maar het zou onrecht zijn niet aan te 
tekenen, dat "Der Sommer" met zijn 
"0 Sanne, heil!" en met zijn brandende 
hitte, zijn stilte voor de stonn, zijn nood
weer, en zijn verademing, een grandioze 

vertolking kreeg en het publiek begees
terde en greep in een ademloze aan
dacht, die voortduurde tot het avond
klokje ons met de heilige rust óók het 
einde van de zomer bracht. Na de pauze 
kregen we de herfst met zijn rijke scha
keringen, die zo treffend werden uitge
beeld, dat de dirigent, juist wanneer een 
jong paar het geluk van de trouwe lief
de heeft bezongen. gedwon<!en is zijn 
stokje neer te leggen om het publiek 
gelegenheid te geven de bewonderende 
gevoelens te uiten en de uitvoerenden 
op een open doekje te vergasten. Dit 
inspireerde de executanten schijnbaar 
sterk, want steeds schoner werd de zang. 
Vermeldenswaard is hierbij het jachtver
haal, het jachtkoor en vooral niet te ver
geten het wijnkoor, dat een enthousias
te vertolking kreeg. De winter werkte in 
het begin even op de "stembanden" van 
het orkest, maar dit euvel werd spoedig 
hersteld, zodat de gang er weer gauw 
in kwam. Afwisselend met soli, duetten 
en terzetten - waarin de stemmen der 
solisten heerlijk samenvloeiden - voer
de de winter ons tenslotte naar "Der 
grosse 1'1orgen", waarop alle qoeds nog 
eens werd herdacht en met een "Lasst 
uns wirken, lasst uns streben. L1sst uns 
kämpfen, lasst uns harren ...... !", werd 
,·eeds de belofte uitgesproken, dat het bij 
dit prachtige werk niet zal blijven en dat 
in de toekomst meer van zulke hoog
staande muziekwerken aan het Boxtelse 
publiek zullen worden voorgezet. 
Met een uitbundig applaus dankte het 
publiek alle medewerkenden. Boxtels 
Gemengd Koor, Versterkt Boxtels Or
kest, Solisten en Dirigent, voor het grote 
gehot aan "Die Jahreszeiten" beleefd. 
LOFWAARDIGE VERTOLKING VAN 
,,EEN HELD KEERT WEER".
Drie maal achtereen Dinsdag, 
Woensdag en Donderdag - is in een stampvolle Ark het doek gegaan voor 
het toneelspel "Een held keert weer" 
van A. M. de Jong, gespeeld door Lee
ringhe ende Vermaeck. Evenveel malen 
kon daarbij aan het einde der uitvoerin
gen het doek qehaald worden onder een 
hartelijk applaus van de aanwezigen. Een 
verdiend applaus, want over het geheel 
genome_n kon er gesproken worden van 
een lofwaardige vertolking van een lastig 
toneelwerk. Werkelijk, het was geen 

sinecure voor de wakkere, ondernemen
de toneelgroep van de K.A.B. om vorm 
te geven aan het dramatische gegeven 
van "Een held keert weer". Allereerst 
moet de enorme bezetting een hindernis 
van niet te onderschatten grootte ge
weest zijn. Verder vroeg het stuk -
wilde het dramatische voldoening schen
ken - een cliep0anq in de verrolking, 
waarbij meer nodig was dan ,,lesje ken
ne11 en lesje opzeggen". Deze moeilijk
heden is L. ende V. echter zonder veel 
kleersclfeuren te boven gekomen. Na
tuurlijk kenden deze avonden hoogte
punten èn dieptepunten (de eerste over
troffen de laatste echter grandioos in 
a2.ntal); ze waren te vinden èn in het 
stuk èn in de vertolking. Had de schrij
ver in de twee eerste bedrijven de scènes 
teveel op het detail en te weinig op de 
achtergrond van het verhaal geprojec
teerd, in het derde en vierde bedrijf 
werd daannee op rake wijze gebroken. 
Daarin werden de g"'..wekte spanningen 
opgevangen en tot een alleszins aan
vaardbare oplossing gebracht. In een 
sfeer van sterke bewogenheid werd bo
vendien alle dramatiek ontladen, zonder 
dat men daarbij de juiste maat verloor. 
Het zal U duidelijk zijn, dat in dit ge
deelte· van het stuk ook het beste spel 
vertoond werd. In de eerste bedrijven 
waren behalve :,wakke ook wel aardige 
typen uit de verf gekomen, maar de uit
blinkers moesten dit keer toch in het 
tweede gedeelte van de uitvoering ge
zocht worden. Bijzonder trof ons het 
acteren van de regisseur Jo van Erp (in
gevallen). Op sobere maar uiterst gevoe
lige wijze bracht hij - nu eens met fijne 
humoristische trekjes, clan met forse dra
matische uithalen - tekening in de fi
guur van Baas Bedaf. Aanvaardbare 
menseliikheid lag ook in de tragische fi
guur van Jan de Brie, wiens vertolker, 
bijna het gehele stuk door, voor zijn 
moeilijke taak berekend bleek. Treffend 
vlot was voorts het spel van Mieneke de 
dochter, die opvallend goed tegenspel 

kreeg van haar broer Jaap. Oom Jaap en 
Annèmarie zorgden er· verder voor, dat 
het einde zonder inzinkingen, integen
deel met veel glanspunten, gehaald kon 
worden. 
De regisseur kan op degelijk werk terug 
zien. Hij verdient speciale lof voor de 
goede bewerking van het slot. 

Agenda 
Donderdag 20 December om 7 uur n.m. 
vergadering van de Tuinbouwvereniging, 
afd. Boxtel. Zie advertentie. 
R.K.J.B. De leden van de R.K.J.B., 
wonende in de parochie van het H. Hart, 
worden verzocht om Zaterdagavond half 
acht in De Ark aanwezig te zijn voor het 
bespreken van een actie voor de St. 
Vincentiusvereniging. 
De leden van de sportclub worden Za
terdagavond om half 9 verwacht in het 
eierlokaal. 
HERLEVEND BOXTEL. 

Maandag 17 December a.s. optreden van 
de voordrachtkunstenares Georgette 
Hagedoom in De Ark. 

K .A.B.-ONTWIKKELINGSAVOND. 

Per advertentie in dit blad nodigt de 
K.A.B. de leden uit tot bijwoning van de 
derde ontwikkelingsavond op Woensdag 
19 December om 8 uur in het Vereni
gingsgebouw, Burgakker. Spreker: P.
Coppens. Onderwerp: ,,Het communis
n1e en wij". 

REPETITIE 
R.K. BOXTELS GEMENGD KOOR. 
Maandag 17 December om 8 uur repe
titie voor alle leden van R.K. Boxtels 
Gemengd koor in de zaal van J. v. Run. 
Tevens gelegenheid tot aanmelding van 
nieuwe leden. 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 17 December 10-12 uur. 
Donderdag 20 December 10-12 uur. 

KNIP DIT UIT EN BEWAAR HET 

Polikliniek St. Liduina Ziekenhuis Boxtel 

SPREEKUREN: Ingevolge <le onlangs aangebrachte wijzigingen in de 
spreekuren der specialisten, geven we hier de nieuw vastgestelde uren, 
waarop de specialisten in het St. Lidwina-Ziekenhuis geraadpleegd kunnen 
worden. 
MAANDAG 14.00-15.30 uur Dr. \Veyers Zuigelingenbureau 

15.30-16.00 uur Dr. Weyers Kinderziekten 
DINSDAG 9.00-10.30 uur Dr. Rijtma Consultatie-

bureau t.b.c. 
13.00-14.30 uur Dr. Rijtma idem 
17.00-18.00 uur Dr. Mali Huidziekten 

WOENSDAG alleen de te en 3e Woensdag van elke maand 
9.15-10.15 uur Dr Mélotte-Athmer 

Neurologie, Psychiatrie, kinderphychiatrie 
15.00-16.00 uur Dr. Karthaus Chirurgie 

DONDERDAG 9.00-10.00 uur Dr. van Balen Inwendige ziekten 
14.00-15.00 uur Dr. Kneepkens Röntgenologie 
15.00-16.00 uur Dr. Oostvogel Keel-, neus- en 

oorziekten 
VRIJDAG 15.30-17.00 uur Dr. Jap Tjong Oogziekten 
ZATERDAG 9.00-10.00 uur Dr. Deelen Schoolarts 
AMBULANCE VERVOER: De ambulance auto van het St. Lidwina Zie
kenhuis is gestald bij Garage van Boxtel, Stationsplein 6, Boxtel. Voor 
ambulancevervoer wende men zich tot dit adres. 

Telefonisch bereikbaar onder nummer 424 Boxtel (K 4106). 

Te koop: 15 jonge kippen, ook 
ruilen tegen slachtkippen. 
Koks, Molenstraat 37. 

Net R.K Dienstmeisje ge
vraagd, voor dag of dag en 
nacht. Huiselijk verkeer. Ge
hele was buitenshuis. Mevr. 
Schellekens-Vekemans, Brn·g
akker 5a. Boxtel. 

Een toom beste big_gen. C. van N 
1 -Ielvoort, I<oevoortseweg 7. OTARIS P. MERTENS Poeders, Lipsticks, 

Te koop: een toom biggen bij 
Jos. v. d. Sande, Onrooi. 
Net meisje gevraagd, voor dag 
of dag en nacht. Grote was 
buitenshuis. Brieven onder nr. 
96, Molenstraat 19. 

Te koop: partij appels, Belle
fleurs en Goudreinetten. \Ved. 
F. Janssen, Liempdseweg 16a. 
Te koop: jonge kippen, tegen Gevraagd : Verstelnaaister. de leg. Te bevragen: Van J-lu-Brieven onder no. 30, bureau Qepothstraat 2. van dit blad. =e:..:::.=.:.:...::=....::;.: _____ _ 
Wegens emigratie te koop, Te koop: twee tomen zware nieuwe bruine overjas, maat biggen. Dobbelsteen, Tonge- 51, een i.g.s.v. kamerkachel. ren 15. alsme.le hockey-stick. Bevra

Te koop gevraagd: fornuis- gen: Molenstraat 19. 
kachel en massief eiken lin- Gevraagd: nette Dienstbode, nenkast. Aanbieding Molen- zelfstandig kunnende werken straat 19. en burgerpot koken, in gezin 
Te koop: als nieuw kamer- van 3 volw. personèn. Brievèn 
kachel f 40,-. Te bevragen, onder No. 44, bureau van dit 
Mijlstraat 19. aa.b:.:.la:.:.dc..·---------
Te koop: donkerblauwe regen- Te koop: bij P. v. cl. Made, 
jas. Bevragen Molenstraat 19. Schijndelsedijk 11, een toom

zware biggen, waaronder geTe koop: een partij kachel- .,n . .:..;ie:.:.r.:..:k""'te:..:·-----=-----blokken en een partij onge- -
zaagd brandhout. Vogels, Pr. Voor de Kerstdagen! Vette 
Hendrikstraat 23 (achterom). konijnen te koop. C. H. van 

der Sd1oot, Mijlstraat 32. Te koop: beste biggen. J. 
Schoenmakers, Tongeren 13. 
Te koop: een volbloed kalf
vaars, t.b.c.-vrij. P. Heijmans, 
Roond 4. 
Gevraagd: een R.K. Dienst
bode, leeftijd boven 20 jaar, 
voor dag en nacht. Stations
plein 1, Boxtel. 

C. ESHUIS
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 
ALLE VERZEKERINGEN 

Alg. Vergadering 
Serieuze Huishou<lster ge- van de 
vraagd. Brieven onder nr. 37, 
Molenstraat 19. Tuinbouwvereniging 

afd. Boxtel Biedt zich aan, net R.K Meis
je, leeftijd 21 jaar, voor dag of 
dag en nacht. Brieven onder 
no. 77, Molenstraat 19. 
Biedt zich aan: net R.K. Meis
je, leeftijd 18 jaar, voor dag 
of dag en nacht. Brieven on
der no. 41, Molenstraat 19. 
Te koop: twee driftvarkens. 
W. v. Gerwen, B 28, Esch.

in het Verenigingsgebouw 
Burgakker op Donderdag 
20 December om 7 uur. 
Spreker de Heer Zegers met 
als onderwerp: 

BODEMKARTERING 
De leden zullen zeker pre• 
sent zijn, maar iedereen is 
welkom én speciaal de leden 
van de R.KJ.B. 

Crême's, Nagellak Net Meisje qevraagd, voor 
hele dagen. Niet beneden de TE BOXTEL BERT v. d. BRAAK 

al op WOENSDAG 18 jaar. J. C. Voermans, Breu
kc·lsPslq�t 'iJ C 

19 DE- Baroniestraat 73, Tel. 450 
EMBER 1951, nam. 2 uur, VERZILVERING oor en ten huize van de heerTe koop aangeboden: zo goed v als nieuw kort bontjasje, Hon- C gaars Lam. Bevragen: Molen- K . v. d. Boomen te Liempde, VACANTIEBONNEN 

strJ.at 19. 
g 

erkeind A 118, om contant 
Voor Land• en Tuinbouw eld, 

Houtverkoping 
K 

PUBLIEK VERKOPEN: op Woensdag 19 December 

Landgoed Kampina 
asten, tafels, stoelen, kachels, 's avonds van 6.30 tot 9 uur 

childerijen, lampen, klok en bij Op 't Hoog, Bosscheweg I wat verder te koop zal wor-
Notaris P. Mertens te Boxtel ll 

a 61, tot een bedrag van f 25.• en aangeboden. 
zal aldaar op DINSDAG 18 
December 1051 voorm. 10 uur 
in café H. Nooten, v. Salm
straat, voor de Ver. tot Be
houd van Natuunnonumenten 
in Nederland OM CON
TANT GELD 

B ezichtiging een um voor het De Penningmeester, 
b egin der verkoping. L. OP �T HOOG 

Daar wij gedwongen :zijn de 
WINKEL -ve rkoop van schoenen te 

PUBLIEK VERKOPEN : staken, kunnen wij alleen 

131 kopen uitgezaagde mast, 
alles uitgesnoeid, geschikt voor 
mijnhout, opleggers en palen. 
5 kopen Larix. 

Schoenen leveren op Bestelling. 

Aanwijzingen doen de bos
wachters de Heren v. d. Ham 
en Beye. 

NOTARIS P. MERTENS 
TE BOXTEL 

zal voor Mej. A. v. Lieshout 
te Boxtel, 

BIJ INSCHRIJVING 
VERKOPEN: 

64 Canadabomen, staande te 
Boxtel in Onrooi, ver�eld in 
twee kopen en een massa. 
Aanwijzing doen de heren A. 
v. d. Pasch te Boxtel, Liefren
bout en J. Valks te Boxtel, 
Onrooi. 
Inschrijvingsbiljetten met con
ditiën verkrijgbaar ten kantore 
van genoemde Notaris, alwaar 
de biljetten moeten zijn inge
leverd uiterlijk 18 December 
1951. 

r 

.. 

A. H. TEN BRAS 
Clarissenstraat 11 

NIEUWJAARSTIJD 

Visitekaarten tijd 
• 

Bestel tijdig Uw v i si t'.e kaarten 
Wij hebben hierin een 

grote sortering en rijke letterkeu:ze. 

Drukkerij Tielen 
STATIONSTRAAT 

Waawan ckoomt iede.ce • o.nq.e UCOUUt ?f 

van baby's eigen hoekje, of 
kamertje met 'n leuk ledikantje .. 

Ledikantje, 55 X 110, mooi lak
werk, in crême-bleu of crême
zalm, met leuke applique 
27.50

Ledikantje, 55X 110,extradiep, 
fraai gelakt 
34.75

Ledikantje, zeer apart model 
met extra diepe zijkanten, en 
leuke bloemgarnering 4 5 .50

Wieg-ledikant, met gebogen 
voorstuk, practisch en f r a a i, 
2-kleurig gelakt 49 .50 

.... 

... 

MOLENSTRAA T 1 • BOXTEL 

VAN __ HOUT 
VERVER GAARD 

POot Awatiteit PWIUUUd. 

Bij ons 
Mantels en Swaggers 

59.75 • 79.75

98.75

Bij ons 
Tricot en Jersey 

13.75 • 16.75

19.75 

Bij ons 
zijn niettemin 
de kwaliteiten beter 1 

Koop het bij 

Amsterdam Eindhoven 

Bij ons 
Japonnen 

26.75 29.75 

34.75 - 39.75 

Bij ons 
Blouses 

9.75 • 13.75 
15.75

Rokken, kamgare n 

9.75 
- 13.75

16.75 

1n twee 



SLUITING BUREAUX 
Ter besparing van brandstoffen zullen de gemeentelijke 
bareaux GESLOTEN zijn op MAANDAG 24 en MAAN 
DAG 31 , DECEMBER a.s. 

Uitsluitend voor noodzakelijke gevallen is de afdeling burger
lijke stand op die dagen geopend van elf uur tot half twaalf. 

GEMEENTEBESTUUR VAN BOXTEL. 

Gevraagd per I Februari 1952: 
Vrouwelijke administratieve kracht Vereist: Kantoorervaring,· Mulo,diploma en goed kunnende typen. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de ELECTRIS CHE HON INGZEMERIJ 

"Het Zuiden" BOXTEL

Wie heeft een stuk grond te koop 

of te huur, 
buiten de kom der gemeente, liefst in de nabij, 
heid van licht en water. Brieven onder nr. 190 
Molenstraat 19. 

BRANDSTOFFEN 

In verband met de te verwachten drukte (korte werkweek) voor de a.s. feestdagen worden de afnemers DRINGEND verzocht tijdig hun brandstoffen te bestellen. MINSTENS 3 DAGEN VOORUIT. De gezamelijke Brandstoffenhandelaren Kring Boxtel 

Voor Kerstmis 
HAZEN 

KIPPEN 
WILDJES 

KALKOENEN 
KONIJNEN 

(tam) Gelieve tijdige opgaaf 
KOKS 
Molenstraat 37 • Boxtel MODEL 1952 Heden uit voorraad leverbaar 
Kaptein Mobylette Agent: 
C. C. v. ROOYClaris!-enstraat 33
Voor Uw Boekhouding en Belastingzaken Accountant 
KNECHTEN VEGHEL 
Lid v.d. Ned. Coli. v. Belast. Consulenten 
Spreekuur Vrijdags 11-1 uur
Café H. VAN ROOIJ, 

Baroniestraat, Boxtel 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 

MARKT15 
Medisch Gedipl. Voetverzorgsler 

Ook aan huis te ontbieden 

Bij iedere gulden die U bij ons besteedt, ontvangt U een zegel kter waarde van 1 punt.

50 zegels, bij ons ingeleverd,geven recht op gratis aankooo
van1mud arelcokes 
70 zegels, geven recht op

1 mud eierkol�!'

100 zegels, geven recht op
1 mud anthraciet

WITTEVEEN 

Deze reclame duurt tot en met 

31 December a.s. 

PI uim veehouders 
van Boxtel en Omstreken, 

Bestel uw kuikens met het oog op de Vogelpest 
niet buiten Brabant. 

Bestel ze dicht bij huis l Bestel ze bij 
Hoenderpark "De Meezenhof" of bij de agenten : H. Bekkers, Kleinderliempde 5Brands, Pakhuis, BoerenbondA v. d. Heijden, Langenberg

J. J. v. d. Sande, B 74, Liempde van Haeren, Pakhuis Boerenbond, Liempde Th. v. d. Meijden, Esch Hoogachtend STINESEN. 

,, • • •  Kousen laten je meestal op een ongelegen ogenblik in 

de steek en als de nood aan de man komt, zijn er natuurlijk 

nèt de contanten niet om maar direct nieuwe te kopen. 

.Daarom heb ik sinds kort een kousenpot, die ik regelmatig 

spek ,net de cassabons. 

t Was een hele verrassing voor me om te merken, dat ik 

me daarvan fijn in de kousen kan zetten zonder er iets voor 

te doen of te laten! Een probaat middel, dat ik iedereen kan 

aanraden . . .  " E1• zijn nog méér huisvrouwen, wie een verrassing wacht� als ze klant. van De Gruyter worden. Want het is in deze dure tijd lang niet gek om van elk tientje, aan De Gruyter-artikelen besteed, één gulden contant terug te krijgen ! 
� U hoeft er niets voor te plakken.� U hoeft er niet naar te raden. � U hoeft er niet op te wachten:

De Gruyter's cassahons zijn ALTIJD geldig, 

ALTIJD inwisselbaar en U krijgt ALTIJD 

een gulden terug voor tien gulden aan hoDa. 

5U21$ 

K Ned. Kath. Arbeidersbeweging Bestel tijdig Uw Kerstboom 

A 

B 

-

Afd. Boxtel 
* Op Woensdag 19 December a.s. zal 's avonds om 8 uur in het Verenigings• gebouw, op de Burgakker, voor de leden van de K A.B. 

de derde Ontwikkelingsavond gegeven worden, waarop de Bondssecre, taris P. COPPENS zal behandelen het onderwerp 
Wij en het Communisme 

Dit onderwerp is een vervolg op die van de 
vorige ontwikkelingsavonden,;. en daarom beveelt 
het bestuur het b1jwo,,en van deze bijeenkomst 

bijzonder aan. 

* Deze aankondiging gelieven de leden te
beschouwen àls u i t n o diging voor de

ontwikkelingsavond. 

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

Voor Uw Kerstdennen en ook andere planten naar 
Chr. v. Esch, Bosscheweg 77v.h. PENNINGSTevens te koop of te huur gevraagd 1 of 1 1 /i ha. grond voor kwekerij. 
·-----------·Eenieder weet dat VOS • In fijne Kaas en prima Vis ·:;---�� Nooit te overtreffen is. . _ �:' , . ·". 

Vos Stationstraat 44 , .. • , -

, Telefoon 527 

Zoekt gij Uw voordeel? 
Koopt dan bij ons! Poulet f 1,10 per ½ kg. R. vlees vanaf f 1,70 per 1/2 kg.
Als extra reclame: Gehakt f 1,30 per ½ kg. 
fa. Jan van Lievenoogen Fellenoord 2 - Boxtel 

Zie onze speciale Ke r s t•e t a lag e 
23€o.emenmaqa!lijn ,,1Je Ànju'' • Breukelsestraat 110

Kantoorboekhandel 

TIELEN STA TI ONST RA AT 
U vindt bij ons 
alle mogelijke 

kantoorboeken 
in alle gangbare liniaturen en formaten 

.. 

Verder: 

kantoor- en zakagenda's, kalenders, 

losbladige banden en interieurs, 

kaartsysteemkastjes, voorordners, 

gewone briefordners en al wat U 

verder op het gebied van kantoor

benodigdheden zoudt wensen, Z I ET O N Z E  ET A L A G E! 

pRefflG€. 

kenstbaqsn 

• 

mer EE'1 sremm1<;e en volkomen. 
VEILIGS l(ERSteoomvERLICt>tH>(j 

N.V. HANDELMIJ

VAN BOXTEL 
CLARISSENSTRAAT 3 • BOXTEL 

TELEFOON 479 

EEIY kER5TGESCHEIYK B!I (/1r/'IEMEIYDNEtD/ 
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!BcaJant' s Centcwn 

Parochie-Agenda 
3e Zondag van de Advent. 
16 December 1951. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Vandaag zijn de HH. Missen om half 7, 
kwart vóór 8, 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 gel. jrgt. voor 
Petronella v. d. Sanden-v. der Loo; kw. 
voor 8 voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der Parochie; z.a. gel. jrgt. voor 
Petronella v. Esch-v. d. Broek; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Johanna Maria 
Geerts-Peynenburg, Gerardus Cornelis 
de zoon en Anna Maria de dochter; om 
9 uur gel. jrgt. voor Cornelis v. d. Bes
selaar; z.a. gel. H. Mis voor Justina 
Waals-Guts; half 11 Hoogmis, gez. H. 
Mis voor Martina Louisa Simons-Hu
gens v.w. Directie en Personeel v. d. 
fa Giesbers. 
Vandaag gaat in alle H. Missen de 2e
schaal voor de Bijzondere Noden van de 
Nederlandse Bisschoppen, welke bijzon
der in de milddadigheid der gelovigen 
wordt aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Zondag 16 December begint de noveen 
voor Kerstmis. Wij sporen de Parochia
nen aan om deze noveen mee te doen 
door het bijwonen van de H. Mis en het 
ontvangen der H. Sacramenten. 
Na iedere H. Mis zal het gebed v. d. 
noveen worden gebeden. 
Maandag en Dinsdag 17 en 18 Dec. 
deze week dus, bestaat er gelegenheid 
de banken- en stoelenpacht te betalen 
van 9 tot half 12 in de sacristie. Open
gebleven plaatsen zullen verpacht wor
den. Zoals vorig jaar bij de verpachting 
besloten is, zullen in het jaar 1952 alle 
plaatsen in de H. Mis van kwart voor 8 
vrij zijn, om daardoor de parochianen 
de gelegenheid te geven plaats te hebben 
in deze drukbezochte H. Mis. Hiervoor 
zal dan geld worden opgehaald: n.l. 10 
cent voor banken en stoelen in de mid
dengang en 5 cent voor de banken in de 
zijgangen. Deze regeling gaat in op 
1 Januari 1952. 
In de loop van deze week zullen de da
mes van de ziekenactie hun rondgang 
houden in de parochie, om de zieken 
een attentie te kunn�n bewijzen. 
Deze actie bevelen wij ten zeerste aan. 
Vandaag wordt onder leiding van de 
Maria-Congregatie de tentoonstelling 
van de parochiële Kerstactie geopend, 
een tentoonstelling van zelf vervaardigde 
goederen voor de arme gezinnen van 
onze parochie. Deze tentoonstelling, 
waarvan wij een bezoek willen aanbeve
len, is geopend na de Hoogmis tot 1 uur 

en 's middags van half 3 tot 9.30' uur. 
Maandagavond om half 8 Maria-Con
gregatie. 
Woensdag QJTI kwart voor 7 's morgens 
is het Gulden Mis. 
Woensdagavond om 8 uur godsdienst
cursus voor 18-jarigen. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn ge
boden vasten- en onthoudingsdagen. 
Noch in de onthoudingswet, noch in de 
vastenwet is gedispenseerd, zodat het 
verboden is op die dag vlees te gebrui
ken en meer dan één volle maaltijd te 
gebruiken. 
Om daags voor Kerstmis een te grote 
drukte met het biechten te voorkomen, 
zal er vanaf Maanda_g gelegenheid wor
den gegeven tot biechten: Iedere mor
gen onder de H.H. Missen. Wij sporen 
de gelovigen aan, hi�rvan zoveel moge
lijk gebruik te maken. 
A.s. Zaterdag is er gelegenheid tot biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 uur
tot half 8.
Volgens oud gebruik zal Maandag, daags
vóór Kerstmis om 5 uur het Kerstfeest
plechtig worden ingeluid.
Op Ie Kerstdag wordt voor de middag
geen biecht gehoord.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.

-o-
Het Kerkbestuur van onze Parochie 
heeft besloten, uit dankbaarheid voor 
het wonderbaar behoud van onze mooie 
toren in de laatste wereldoorlog, vier 
verlichte wijzerplaten op de toren te la
ten aanbrengen. 
Mogen wij onze parochianen vriendelijk 
verzoeken mede hun dankbaarheid te 
tonen en enigszins de grote onkosten te 
helpen bestrijden door voorlopig inplaats 
van de bewuste cent een dubbeltje in de 
eerste schaal te werpen. 

-o-
MAANDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt, voor Petrus Joannes v. Oerle; z.a. 
gel. rondst. voor Adrianus v. Weert; H. 
Hart-altaar gel. H. Mis voor Hendrina 
v. d. Loo-v. Oorschot; half 8 gef. gel.
jrgt. voor de fam. v. Homberg-v. d. El
zen; z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina
Janssens-Jans te Mill overleden; half 9
gez. rondst. voor Cornelia Oliemeulen
Bovendeert; z.a: gel. H. Mis voor 'n bi
zondere intentie.
Hedenavond om half 8 Maria-Congre
gatie.
DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt.
voor Christina van Griensven; z.a. gel.
H. Mis tot genezin'g van 'n zieke; half
8 gef. gel. jrgt. voor Henricus v. d. San
de; z.a. gel. H. Mis voor Maria v. d.
Louw-v. Schijndel in de parochie van het
H. Hart overleden; half 9 gel. jrgt. voor
Jacques v. Vlerken; z.a. gel. H. Mis v. 
Francina v. d. Laar-v. Liempt. 
WOENSDAG: Quatertemperdag, gebo
den Vasten en Onthoudingsdag: kwart 

voor 7 Gulden Mis, gez. rondst. voor 
Elisabeth Leenders-v. Kasteren; z.a. gel. 
H. Mis voor Adriana Ha braken; half 8
gel. H. Mis voor een bizondere intentie;
z.a. gel. H. Mis voor Henrica van Ste
kelenburg-v. Duren; half 9 gel. H. Mis
voor Martina Louisa Simons-Hugens.
Hedenavond om 8 uur godsdienstcursus
voor 18-jarigen.
Hedenavond om half 8 Bezinningsavond
voor de leerlingen der M.A.-school in
de Burcht-Kapel (H. Hart).
DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Catharina van Griensven; z.a.
gel. H. Mis voor Lamberta Kempen
Smits; half 8 gef. gel. jrgt. voor Johanna
Verhoeven-Donkers; z.a. gel. H. Mis
voor Adrianus v. Weert; half 9 gel.
rondst. voor Anna Toemen-v. Asveldt;
z.a. gel. H. Mis voor Francina v. cl.
Laar-v. Liempt.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Hedenavond om half 8 Bezinningsavond
van de leerlingen der M.A.-school in de
Kapel op Duinendaal.
VRIJDAG: Quatertemperdag, Geboden
Vasten- en Onthoudingsdag: kwart voor
7 gel. H. Mis voor Jacobus de Pijper;
z.a. gel. H. Mis voor over!. Ouders; half
8 gef. gel. jrgt. voor Antonius Verhoe
ven; z.a. gel. H. Mis voor Hubert Wil-

lem Driessen en echtgenote; half 9 gef. 
gez. jrgt. voor Johanna Jos. v. Son; z.a. 
gel. H. Mis voor Francina v. d. Laar
v. Liempt. 
ZATERDAG: Quatertemperdag, Gebo
den Vasten- en Onthoudingsdag: kwart 
voor 7 gef. gez. jrgt. voor Henricus 
Dekkers; z.a. gel. mndst. voor Marinus 
van Hal; half 8 gef. g_el. jrgt. voor An
dries v. d. Sande; z.a. gel. H. Mis voor 
Hendrica v. Laarhoven; half 9 gef. gez. 
H. Mis voor Adriana Leermakers-Aven
donks.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat voor de Bijzondere Noden. 
Onder de H.H. Missen van 7 en 8 uur 
is het algemene H. Communie voor de 
Moeders en Gehuwde Vrouwen uit onze 
parochie. 
De Hoogmis is vandaag met volkszang. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor het ·behoud van de 
vrede en voor onze parochianen in het 
buitenland. Vandaag begint de noveen 
voor Kerstmis. 
A.s. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn
quatertemperdagen, geboden vasten- en
onthoudingsdagen. Zij zijn door de kerk
ingesteld als dagen van gebed en boete

Avonturen van BIM 

PIANOLES. 

Bim wil de dieren pianoles geven. Eerst 
komt Piet Konijn. Die speelt heel mooi 
met z'n kleine pootjes! Bim staat naast 
hem en telt 1-2-3-4. Het gaat reuze! 
Dan komt de ooievaar, die maar met 

een "vinger" speelt. Tenslotte komt 
Hendrik Nijlpaard en dat dreigt moei
lijker te worden. ,,Neen Hendrik, jij mag 
niet spelen", zegt Bim, ,,jij bent veel te 
groot". 
Maar Hendrik wil beslist cok pianospe
len en gaat op het krukje zitten. Bang-

tot voorbereiding op het Kerstfeest. 
Woensdag - om 7 uur pl. gez. ,,Gul
den Mis". Dit is de vanouds in de Ne
derlanden op deze dag - in de vroege 
ochtend - gevierde Maria Boodschaps
mis, welke later het karakter kreeg van 
een "noodmis", en daarom door de ge
lovigen in grote getale werd bijgewoond, 
om Gods bescherming in te roepen. 
Woensdagavond is het om 8 uur verga
dering der prefecten en onderprefecten 
der H. Familie voor mannen in de Ark. 
Woensdagavond om half 8 Bezinnings
avond voor de leerlingen van de Mater 
Amabilisschool in de Kapel De Burcht 
in de parochie van het H. Hart, en Don
derdagavond in de Kapel van Duinen
daal. 
Vrijdag - feestdag van de H. Thomas, 
Apostel. 
Omtrent het Biechthoren voor Kerstmis 
maken wij het volgende bekend. Gedu
rende deze week is er dagelijks gelegen
heid om te biechten tijdens de H.H. Mis
sen, waarvan, naar wij hopen, een ruim 
gebruik zal gemaakt worden. Zaterdag
middag wordt er biechtgehoord van 
3-4 uur en van 6-8 uur. Verder
Woensdagavond, Donderdagavond en
Vrijdagavond van 7-8 uur. In de Wijk
kapel zal a.s. Zaterdagavond van 6-8
uur en vóór en tijdens de Kerstdagen

en BAM 

Bang-Bang!!! Hij zegt dat hij een wie
gelied aan het spelen is, maar daar kun
nen ze niets van horen. Als Hendrik 
klaar is, valt de hele piano in elkaar, om
dat hij veel te hard op de toetsen heeft 
geslagen. Met de pianolessen is het 
voor goed gedaan. 



worden biechtgehoord door de Zeer 
Eerw. Pater Kropman. 
Met Kerstmis zullen er ten gerieve van 
vele parochianen drie nachtmissen zijn. 
En wel: om drie uur in de wijk-kapel, 
welke uitsluitend toegankelijk is voor de 
bewoners der nieuwe buurten - om vier 
uur de gewone Nachtmis in de kerk -
om kwart over vijf nog een Nachtmis in 
de Wijk-kapel. De Nachtmissen in de 
Wijk-Kapel zullen gezongen worden 
door de "priesterstudenten". 
Het tweede drietal H.H. Missen zal zijn 
in de kerk om 7 uur. Het derde, waar
onder de pl. Hoogmis om kwart voor 10. 
Het derde drietal begint in de Wijk
kapel om half 9. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
een overledene; 7 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chianen; 8 uur 1. d. voor overleden 
ouders; kwart over 9 1. d. voor over
leden Moeder; half 11 Hoogmis voor 
Theodorus v. d. Steen v.w. Diocesane 
Vereniging. 
In de Wijk-kapel de "Burcht": kwart 
over 7 1. d. voor 'n overledene; half 9 1. 
d. voor Johanna Maria v. Zeeland v. w.
de buurt; kwart voor 10 1. d. voor He
lena v. d." Ven-Wagenmakers v.w. de 
buurt. 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Johannes 
Hennes en Rosalia Hermes-Schüller z.e.; 
kwart voor 8 1. j. voor Johannes v. d. 
Boogaard; zijaltaar 1. j. voor Jan van 
S _usante; half 9 1. j, voor Petronella v. 
Esch,v. Breugel. 
DINSDAG: 7 uur 1. j. voor Johanna 
Maria v. Haren-Schoenmakers en Jaco
bus de zoon; zijaltaar 1. j. voor Dini 
Goossens; kwart voor 8 1. j. voor Fran
cyna v. d. Loo-Kluijtmans; zijaltaar 1. j. 
voor Marinus v. d. Schoot, Johanna v. 
d. Linde z.e. en kinderen; half 9 1. j.
voor Martinus Soeterings.
WOENSDAG: 7 uur Gulden Mis, gez.
jrgt. voor Allegonda Spierings-v. d. Boer;
kwart voor 8 1. d. voor Adriana Habra
ken te Oirschot overleden; zijaltaar 1. j.
voor Petrus v. d. Pas; half 9 1. d. voor
Theodorus v. d. Steen; half 8 in de
Wijk-kapel 1. mndst. voor Henriëtte
Strijbosch.
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Johan
na Maria v. Zeeland-Boeren; kwart voor 
8 1. j. voor Jan van Weert; zijaltaar 1. d. 
voor Paulus Leenen; half negen 1. d. 
voor Maria Soeterings-Meijs. 
VB,IJDAG: 7 uur 1. d. voor Willibrordus 
v. Zeeland, Johanna de Boer z. e. en
Jacobus de zoon; kwart voor 8 1. d. voor
Hubertus Driessen en Johanna Willems
v.w. de kleinkinderen; zijaltaar 1. d. ter
ere van 0. L. Vrouw van Bijstand voor 
verkregen gunst; half 9 1. d. voor Wil
helmus van Dongen.
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Johannes 
v. Vessem-Mutsaers te Tilburg overle
den; kwart voor 8 1. mndst. voor Huber
tus Driessen-Willems; zijaltaar 1. mndst.
voor Henricus Dieden; half 9 1. j. voor
Johanna Kruijssen-Soeterings.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H, Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo
annes v. d. Oetelaar. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor <le heer 
Thomas Maas. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Mevr. Hu-· 
berta Maas. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus v. Griensven en Wilhelmina de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus Heessels, Petronella de hsvr. en 
Jan Heessels. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Frans v. 
Dijk. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
Maria hsvr. van Frans v. Dijk. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Joannes den Ot
ter te Vught overleden. Dinsdag, Woens
dag, Donderdag en Vrijdag H. Mis voor 
Albertus v. d. Linden vanwege de buurt. 
Zaterdag H. Mis voor Joannes en Hen
ricus Wagenaars. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; om half 9 H. Mis voor Antonius 
van de Meyden en Catharina van de 
Heyden; om 10 uur de Hoogmis als gez. 
mndst. voor Hendrikus van der Schoot. 
De eerste schaal gaat vandaag voor de 
eigen kerk; en de tweede voor de Bij
zondere Noden. 
Na de hoogmis vergadering van Vincen
tius in Orion; en repetitie van de zange
ressen in de school. 
Om half 3 Adventslof, waarna gezongen 
wordt lied Nr. 3. 
Vandaag begint de noveen voor Kerst
mis. 
Woensdagavond half 8 bezinningsavond 
voor de leerlingen van de Mater Ama
bilisschool in de Kapel De Burcht in de 
parochie van het H. Hart, en Donder
dagavond in de Kapel van Duinendaal. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Hendrika van de Ven-van de Ven 
parochie H. Petrus overleden. 
DINSDAG: om kwart voor 8. H. Mis 
voor Anna Maria van der Heyden-Ver
hoeven te Nijmegen overleden. 
WOENSDAG: om kwart over 7 GUL
DEN-MIS, als gef. gez. jrgt. voor de 
familie Veroude. En om 8 uur H. Mis 
voor Johanna Renders-van de Maasdijk. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H.
Mis voor de leden van de godvruchtige 
vereniging ter ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: de feestdag van de H. Apos
tel Thomas: om kwart voor 8 H. Mis ter 
ere van het H. Hart uit dankbaarheid. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige. 

QUATERTEMPERDAGEN: 
Woensdag, Vrijdag en ?:aterdag zijn het 
geboden vasten- en onthoudingsdagen. 

GELEGENHEID TOT BIECHTEN: 

DageHjks vóór de H. Missen, en in ver
band met het a.s. Kerstfeest: Zaterdag
middag van 3 tot 4 en van 6 tot 7 uur, 
en a.s. Zondag na het Lof. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l. mndst. voor Hub. v. 
Aarle; 10 uur z. j. voor Cornelia Jac. v. 
Vlokhoven en Johan de zoon; 3 uur Lof, 
daarna meisjes-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Wilhelmi
na Appeldoorn; half 8 z. j. voor Mari
nus Traa; 8 uur 1. mndst. voor Jos. v. 
d. Velden.
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Willem Ap
peldoom; half 8 z. j. voor Joh. Wel
vaarts-v. Mensvoort; 8 uur 1. mndst. voor
Amolda Frans Kreyveld.
WOENSDAG: half 7 Gulden Mis z. m.
tot welzijn der parochie; half 8 1. j. voor
Amolda Theod v. Berkel; 8 uur l. mndst.
voor Willem v. d. Velden.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Johan
na Joh. Welvaarts-v. Mensvoort; half 8
z. j. voor Maria Adr. v. d. Laar; 8 uur
1. j. voor Jan Quinten en Ida de hsvr.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Mart. v. 
Kemenade; half 8 z. j. voor Corn. v. d. 
Laar; 8 uur 1. j. voor Hendrica Wilh. 
Hermes. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Barbara 
Mart. v. Kemenade; half 8 voor Theod. 
v. d. Laar; 8 uur l. j. voor Adr. Hennes.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Adr. v. Aar
le; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.; 10 
uur z. j. voor Adriana v. d. Laar. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal, 
Adr. v. Hastenberg en Cor. Saris v. w. 
Velder en Vrelikhoven. Dinsdag 7 uur 
1. m. voor Jan Maas. Woensdag 7 uur
1. m. voor Jan v. d. Heijden v.w. de
Kinderen. Donderdag 7 uur 1. m. voor
Jan Sanders v. w. de Kinderen. Vrijdag
7 uur 1. m. voor Amolda Frans Krey
veld v. w. de Kleinkinderen. Zaterdag
7 uur 1. m. voor Hendr. Putmans als 
over!. lid der proc. Bergen-op-Zoom
Sittard. Zondag 7 uur 1. m. voor Joh.
v. Gerwen als over!. weldoener der
annen.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het
de quatertemperdagen, geboden vasten
en onthoudingsdagen.
Zaterdag onder é!e H. Mis van 8 uur
algem. H. Communie der Kinderen• de 
jongens komen biechten Donderdag'. de
meisjes Vrijdag, 's morgens om 8 en 
's nam. om 1 uur.
30e Petrus van de Wijdeven te Olland•
Adriana v. d. Brand-v. d. Pas te Esch;
Adriana Habraken te Oirschot, Henrica
Reijkers geb. van Zutfen te Nijnsel
overleden.
Gedoopt: Anna Johanna Cornelia Ma
ria, dochter van Adr. v. d. Biggelaar
Raaymakers; Helena Ida Maria dochter 
van Henr. v. Abeelen°de Beer. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vandaag is 't Zondag "Gaudete". H.H. 
Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de par. Tweede schaal
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Adventslof met Ro
zenhoedje. Na het Lof een lied. Van
daag begint ook de Noveen voor Kerst-

Wie zijn de gelukkigen? 
Verloting van tweehonderd Poppen, ter
beschikking gesteld door Hare Majesteit
Koningin Juliana, ten behoeve van het
Jeugdwerk onder het lichamelijk en 

geestelijk misdeelde kind. 

UITSLAG van de trekking, welke op 
1 Decem her 1951 ten overstaan van 
Notaris Koenderink te Baarn, plaats 
heeft gevonden. 
84.097* 84.098* 84.099* 

1 3 5 
125 238 258 
658 749 839 

2.147 3.921 3.957 
4.245 4.293 4.501 
6.483 7.026 7.383 
8.161 8.292 8.310 
8.880 9.001 9.492 

12.432 12.535 12.703 
14,039 15.628 16.400 
20.447 20.452 22.167 
29.520 40.613 44.242 
45.038 45.047 45.262 
47.499 49.344 

84.100* 
63 

259 
909 

4.002 
6.137 
8.118 
8.729 
9.544 

12937 

24.409 
44.258 
47.288 

84.101* 
122 
383 

1.190 
4.127 
6.476 
8.160 
8.874 

12.030 
13.209 
18.066 
28.888 
44.421 
47.311 

49.624 50.551 55.234 55.264 
59.468 59.843 59.997 60.004 61.156 
62.233 63.438 65.596 66.356 68.235 
69.136 69.989 69.999 76.440 76.919 
83.472 83.662 84.105 84.193 85.963 
86.033 87.038 87.908 89.797 90.377 
94.921 95.490 96.132 96.365 100.388 

100.489 102.551 103.408 105.009 106.111 
106.971 112.197 113.231 115.639 121.391 
126.403 127.471 128.246 139.529 141.566 

mis. Voor het Lof zullen de briefjes met 
noveensgebed worden uitgereikt. Van 
Maandag tot en met Zaterdag is 't Lof 
om half 8. Ten gerieve van de parochia
nen zullen onder het noveenlof telkens 
de gebeden voor het verdienen van de 
iubilé-aflaat _gezamenlijk gebeden wor
den. Dinsdag moeten de kinderen van 
het 4de, 5de, 6de en 7de leeriaar komen 
biechten; Woensdag die van het 2de en 
3de leerjaar. Daags nadat ze gebiecht 
hebben zullen ze gezamenlijk communi
ceren onder de H. Mis van 7 uur. 
Woensdag om 7 uur "Gulden Mis". 
W:oensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
kwartertemperdagen, geboden vasten en 
onthoudingsdagen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
nes Konings; half 9 H. Mis uit dank
baarheid; 10 uur Hoogmis voor de pa
rochie. 
MA_ANDAG: 7 uur mndst. voor Anto
nia Wilhelmina van Rulo; 8 uur mndst. 
voor Johanna Maria van Rooy-v. d. 
Horst. 
DINSDAG: 7 uur irgt. voor Petronella 
van de Sande-v. cl. Loo; 8 uur jrgt. voor 
Gerardus Josephus van Oers. 
WOENSDAG: 7 uur gez. gef. irgt. voor 
Gerdina van de Laar-v. cl. Laak; 8 uur 
H. Mis voor Mej. Maria Emerentia
Banens.
DONDERDAG: 7 uur rondst. voor
Cornelis Pieter· Ver hoef; 8 uur gef. jrgt.
voor Jan Vugts.

146.035 146.961 147.075 148.126 148.722 
150.352 150.510 150.587 151499 156.187 
158.161 159.007 160.926 161.730 162.446 
164.849 174.847 180.555 181.359 188.409 
189.032 190.658 191.000 191.453 193.334 
194.028 195979 196.046 196.247 196.489 
198.660 199.382 201.613 204.401 206.336 

206.629 206.805 207.231 209.015 
210.057 217.153 222.250 228.121 228.787 
230.254 232.941 235.083 235.248 239.828 
241.268 244.755 244.779 249.743 254.684 
257.156 257.489 262.785 267.137 269.603 
270.029 270.102 271.281 271.684 271.954 
2750.76 275.296 276.195 276.263 277.683 
277.755 279.018 289.005 289.489 289.881 
290.007 290.054 292,290 294.290 298.426 
298.500 
Men wordt verzocht, de loten waarop
een prijs is gevallen, per omgaande te 
zenden aan de Secretarie van Hare Ma
jesteit Koningin Juliana, Paleis, Soest
dijk, vanwaar U de pop zal worden toe
gezonden. Naam en adres a.u.b. in blok
letters. 

*) Deze loten werden, aan elkaar ge
kleefd, getrokken door prinses Marijke. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 18 DECEMBER 

Dokter Margry 
Clarlasenatraat 20 Telefoon 212 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; 8 uur gef. jrgt. voor 
de Wed. Adriana Pijnenburg-v. cl. Lan
genberg. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor de be
kering der zondaars; 8 uur H. Mis voor 
Antonius Spooren. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 16 December. Derde Zondag 
van den Advent. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
De gehele week, behalve Maandag 
iedere avond om 8 uur Lof tot voorbe'. 
reiding van het Kerstfeest. 
Vrijdag: Feestdag van de H. Thomas, 
Apostel. 
Deze week Woensdag, Vrijdag en Za
terdag: quatertemperdagen, geboden 
onthoudings- en vastendagen. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der familie Hen ket; om 
10 uur voor een overledene. 
MAANDAG: om half 8 voor Hendrika 
van de Ven, weduwe van Wilhelmus van 
de Ven te Boxtel overleden. 
DINSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodorus Strengers. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs; om 
half 8 voor overleden ouders van Rooii
van Esch. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL 

Opgang naar Christus 
Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door 
een zoeken naar het behoud van de vrede en een 
strijd om het eigen bestaan. 
We leven als op een vulkaan, alsof men vreest dat 
ieder ogenblik de grond onder onze voeten kan 
opensplijten en de rampen over ons kunnen los
barsten in nieuwe oorlogen onder de volken en 
ondergang van eigen gezin in zorgen, waaronder 
wij niet meer vandaan kunnen komen. 
De vrede in de wereld hangt voortdurend aan een 
zijden draadje, hangt te balanceren als een weeg
schaal op de punt van een naald. Men zoekt voort
durend in de politiek naar eenheid, naar een "basis 
van vertrouwen" tussen de landen, naar een zeker
heid waarop men kan steunen om de vrede te be
waren en tussen alle volkeren te bereiken een 
zekere eenheid van streven, die alle landen in staat 
kan stellen zich met volle aandacht te wijden aan 
de problemen en zorgen binnen het eigen land, zon
der bekommerd behoeven te zijn over de gevaren 
van buiten die alle kansen op herstel in één klap
weer zouden kunnen vernietigen. 
Maar wat men zoekt is een schijneenheid, omdat 
de basis waarop men het gebouw wil optrekken 
niet deugt. Als men een fabriek wil bouwen waar 
een moeras ligt, volstaat men niet met het moeras 
te dempen: daar moet geheid worden en duizenden 
kilo's beton gestort. 
Waarop tracht men op het ogenblik een eenheid 
te bouwen? 
Op vrees, op slimheid en geslepenheid, op egoïsme! 
Men zoekt een overeenkomst, niet omdat eenheid 
een goed is tot welzijn van allen, maar omdat men 
elkaar vreest. Voor en achter het ijzeren gordijn 
staat men klaar: aan gindse zijde met veel mate
riaal en minder geld, aan deze zijde met minder 
materiaal maar met meer geld. Vreesde men elkaar 
niet dan was de aanval al lang losgebroken. Waar
om wil men eenheid? Uit vrees te verliezen! Geen 
van beiden is zeker van zijn zaak. Beiden kennen 
hun eigen kracht, maar niet die van de ander. 
Een eenheid, geschapen uit vrees, dient tot niets. 
Dan gaat men alleen maar op de loer liggen tot 
men denkt dat de kans gunstiger is. Het jammer
lijke is, dat, zolang er geen wil tot een betere 
samenwerking bestaat, ook de enige kans tot be
houd van de vrede ligt in het uitbuiten van die 
vrees van de ander en deze vrees te versterken 
door zichzelf nog sterker te maken. Daarom zoe
ken Europa en Amerika samen een eigen eenheid 
tegenover de anderen achter het ijzeren gordijn. 
Maar ook Europa en Amerika bouwen op ondeug
delijke grondslag. Er zijn wel vele oprechte pogin
gen, maar de meeste worden verhinderd doordat 
men ook in het eigen kamp elkaar beloert om de 
verdeling der machtsposities. Met slimheid en ge
slepenheid tracht men in de samenwerking der 
Westerse landen elkaar de beste en voordeligste 
plaatsen te ontnemen en voor zichzelf te verkrijgen. 
Eén feit van de laatste weken als illustratie: bij de 
plannen voor het gezamenlijke leger van West
Europa deelde Engeland mede dat het niet mee
doet. Waarom? De politici beweren: omdat Enge
lang geen eigen man aan de leiding daarvan krijgt 
maar een Amerikaan. 

Vrees, nationaal egoïsme zijn de grondslagen 
waarop men werkt en daarom werkt men vrucht
teloos. 
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AdvertentieprUs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine adverh:otiën 6 et. per woord. 

EN OMGEVING 

In eigen land zien wij hetzelfde beeld. Krampach
tig wordt er gestreefd naar herstel van het welzijn 
op ieder terrein. Streed men vroeger in ons land 
tegen het liberale egoïsme van de enkeling; nu alle 
enkelingen zijn verbonden in groepen - organisa
ties - heeft men te doen met groepsegoïsme. 
Ook in ons land is hiermee de samenwerking op 
de verkeerde weg: vele goede pogingen, maar zon
der de ware geest en daarom onvruchtbaar, ge
doemd tot mislukking. 
Men tracht alles te verbeteren door stapels wetten, 
reglementen en voorschriften. De nood kan die 
eisen. Maar reeds in vele van deze regelingen zelf 
bemerkt men het groepsegoïsme, het streven naar 
herstel voor één zijde van ons volk, wat dan on
middellijk gevolgd wordt door een noodkreet van 
een andere groep die in de verdrukking komt. Deze 
noodkreet kan dikwijls terecht geuit zijn, maar als 
men dan kennis neemt van de bezwaren, consta
teert men dat alleen weer het groepsegoïme aan 
het woord is, en geen oprechte wil tot een recht
vaardig oordeel of tot goede samenwerking. 
Wat ontbreekt er aan al deze pogingen tot verbe
tering van de maatschappij in heel de wereld en in 
ons land? 
Christus! 

En nu krijgt U van ons geen preekje waarbij U 
rustig kunt indommelen onder het eentonige zware 
basgeluid van een stem die wat algemeenheden 
van godsdienstige aard in Uw oren dreunt. 
Dat de maatschappij, om te herstellen, Christus 
nodig heeft, is geen vaag gevoel van godsdienstig
heid, of een vaag idee dat wij braafjes moeten 
leven en geen foutjes mogen maken, en iets aan de 
kerk moeten geven als de schaal rond komt. 
Wat dan? 
Dit: dat op de eerste plaats het besef terugkomt 
dat heel de wereld met al zijn volken en landen, 
met zijn verschillende rassen, met zijn politiek en 
sociaal leven, met zijn partijen en standen, met zijn 
enkelingen en gezinnen, zijn kerkelijke en hurger
lijke instellingen, zijn opvoeding, zakenleven, 
fabrieksleven, zijn legers en kloosters, een schep
ping is van God en voor God zelf, en dat heel deze 
schepping bijgevolg moet functioneren volgens Zijn
wetten neergelegd in de natuur en nader bekend 
gemaakt door Christus. 
En op de tweede plaats: dat ieder die dit beseft, 
zich moet houden aan Gods wetten in alles: in zijn 
eigen leven, in zijn gezin, in zijn opvoeding, in zijn 
werk, in zijn zaken, in zijn verenigingsleven, tot in 
zijn politiek en in zijn oorlogvoeren toe. 
God heeft ons geschapen als vrije mensen: vrij om 
het goed te doen, maar ook vrij om het te verprut
sen. En naar dit laatste zijn we aardig op weg, 
doordat in alles gewerkt en gezwoegd wordt: hard, 
maar op verkeerde grondslag en langs verkeerde 
wetten, alsof de wereld mensenwerk was. 
Er is nu eenmaal geen andere weg dan Gods wet: 
in een oliemachine moet men geen kolen doen en 
in een gewone potkachel geen zand; alles naar 
eigen aard en eigen wet, en zo ook Gods wereld 
volgens Gods wetten. 
Welke wetten? 

Rechtvaardigheid en naastenliefde! 

Pas wanneer dit terugkomt in het besef en in de 
daad van allen, is het mogelijk te komen tot inter
nationale vrede en maatschappelijk herstel. 
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Dierenbescherming is noodzaak 
Dierenbescherming gaat zo nodig 
intensief haar werk doen in Boxtel. 
Langzaam maar zeker dringt het tot de 
mens door, dat Dierenbescherming geen 
sentimenteel gedoe is: maar harde nood
zaak. Die noodzakelijkheid is geen plei
dqoi voor de mensheid, want het is de 
getuigenis van veler onmenselijk gedrag 
tegenover de dieren. Nu het echter een
maal zo is, doet de "Ned. Vereniging tot 
bescherming van Dieren" haar uiterste 
best om de mensen het nut en de edele 
eigenschappen van de dieren te leren 
waarderen. Daarvoor heeft de Dierenbe
scherming vele afdelingen met invloed
rijke inspecteurs en inspectrices - het 
hele land door - om controle te hou
den op de behandeling van het dier 
door de mens. Daarvoor ... heeft de Die
renbescherming ook het waakzame oog 
op Boxtel laten vallen, in de hoop na
tuurlijk dat dit alleen al voldoende zal 
zijn om de ook hier heersende wantoe
standen op te heffen. 
Het dier, dat ons voedt, kleedt, dat ons 
zijn vriendschap. en zijn trouw, alsmede 
zijn werkkracht verleent, dat dier maakt 
alleszins aanspraak op een goede behan
deling. 
Jammer genoeg treffen we echter nog 
aan: Paarden, die afgebeuld worden 
door voerlui en daarna in een tochtige, 

Toets der Critiek 

CEORGETIE HAGEDOORN WAS 
EEN GEVIERDE GASTE. 

Toen de charmante voordrachtkunstena
res Georgette Hagedoorn Maandagavond 
- onder een klaterend applaus - af
scheid nam van het publiek, dat zii in
De Ark vergast had op een programma 
internationale chansons, kon Herlevend 
Boxtel gerust en voldaan zijn: ook haar 
tweede avond in het lopende, culturele 
winterprogramma was een groot succes 
geworden. Op het moment dat Mevr. 
Hagedoorn het publiek alleen liet met
de herinnering aan haar schijnbaar vluch
tig, maar in werkelijkheid o zo gevoe
lig getekende figuren uit de liederen
bundel die zij voor de aanwezigen door
bladerde, waren ongetwijfeld velen tevens 
verlost van een onredelijke, maar onver
drijfbare vrees. Want - laten we maar 
eens eerlijk zijn - wie had niet de hei
melijke angst, dat deze avond geen 
hoogtepunt zou worden in de cyclus van
Herlevend Boxtel? .,De gehele avond 
hetzelfde gezicht voor je ...... " Dat is 
nu echter iuist het geheim gebleken van 
Mevr. Hagedoorns innemende kunst: ie 
ziet de gehele avond n.l. andere gezich
ten voor je. En nu zitten we met onze 
verbeelding weer meteen midden in het 
programma. We zien weer de kittige 
dochter van de zo op geld beluste 
"mouder" uit het hoge Noorden, de 
wrede moordenaar van de drie kinderen 
uit de legende van St. Nicolaas, de hou
terige Katrijn uit het Jan Klaassenspel, 
de jonge "gelieven" op de bank in het 
park, de sinistere Madame I' Argent, de 
Nederlandse dienstmaagd Kaat die zo 
maar uit een of andere groteske prent 
scheen weggestapt, of we zien weer ..... . 
de gehele veestapel van die rumoerige 
boerderij. Het werd allemaal - en dat 
was véél meer dan het genoemde - op 
geniale wijze ten voeten uit getekend 
door Georgette Hagedoorn. 
Deze voordrachtkunstenares gaf hier
mede, nu eens op hoogst amusante, dan 
weer eens op hoogst ontroerende wijze, 
blijk van haar grote gaven in de kunst 
van plastiek, mimiek, expressie en wat 
er zoal meer gevraagd wordt om een lied 
te laten "leven". 
Dat het programma voor de meesten 
nog korter léék dan het wás, zegt U van 
deze avond misschien nog het meeste. 
Alles echter zeker niet, want Georgette 
Hagedoorn werd aan de piano begeleid 
door Pierre Verdonck, en deze droeg 
met zijn gevoelige, lichtklinkende muziek 
niet weinig bii tot het succesvolle geheel 
van deze zeer geslaagde avond. 

Plaatselijk Nieuws 
OP DAGEN VOOR KERSTMIS 
WINKELS OPEN TOT 9 UUR n.m. 
Op '.20, '.21, '.2'.2 �n '.24 December zullen de 
winkels, in verband met het Kerstfeest, 
izeooend zijn tot 9 uur 's avonds. 
Dit-zal ook het geval ·zijn op Oudejaars
avond, 3 l December. 

RECTIFICATIE 
TARIEVEN GAS- EN WATERBEDRIJF. 

Twee opvallende fouten komen voor in
de vorige week gepubliceerde tarieven. 
Voor wat de gasprijs betreft, staat on
der het hoofd "Vastrechttarieven" afge
drukt: 
1 t.e.m. 10 ma geen vastrecht f 0,11 
Dit moet zijn: 
1 t.e.m. 10 ma geen vastrecht f 0,14 
Voor wat de waterprijs betreft, staat on
der het hoofd "industrietarief" afge
drukt: 
Voor de volgende 300 ma to et. per ma. 
Dit moet zijn: 
Voor de volgende 300 m3 19 et. per m3. 
Men gelieve van een en ander goede 
nota te nemen. 

RIJKSSUBSIDIE TOEGEWEZEN. 
Aan de R.K. Schildersschool "St. Lucas" 
is thans de aangevraagde rijkssubsidie 
toegekend met terugwerkende kracht 
vanaf 1 Januari 1951. 
Met de toekenning van deze subsidie is 
de school, de enigste in Nederland op 
katholieke grondslag, volledig erkend,· en 
alle bevoegdheden tot toekenning van 
diploma's zijn daarmede verbonden. 
De aan deze school opgeleide jongelui 
kunnen behalve het diploma voor het 
vakexamen tevens de erkenning voor de 
vestigingswet verwerven en het midden
standsdiploma. 
De school telt momenteel 71 leerlingen. 
De cu�sus op Zaterdag wordt door 45 
cursisten, buiten de 71 van de volledige 
opleiding, gevolgd. 

onverzorgde stal "te rusten" worden ge
zet; honden die levenslang aan de ket
ting liggen en niet kunnen leven in een 
behoorlijk hok; katten die dagelijks de 
beulingen van een niets ontziende jeugd 
moeten verdragen willen ze niet tot een 
zwerversleveen gedoemd worden, vogels 
wier leven elk minuut van de dag be
dreigd wordt door de buks, de klem of 
de katapult; konijnen die in te kleine, 
stinkende en donkere hokken blijven op
gesloten tot hun laatste levensuur. Zo 
kunnen we doorgaan voorbeelden van 
menselijk wangedrag ten opzichte van de 
dieren te signaleren, daarbij de soms 
vreselijke details nog maar buiten be
schouwing latend. 
Ouders en opvoeders, leert Uw kinderen 
toch de dieren met rust te laten; barm
hartigheid is immers een deel der opvoe
ding! Waarschuw Uw kinderen er voor, 
dat dierenmishandeling ten koste van 
Uw beurs geschiedt. En U, eigenaars 
van dieren, let op Uw "saeck" en toont 
Uw goed hart, opdat U een voorbeeld 
bent voor anderen! 

Namens Ned. Ver. tot Bescher
ming van Dieren, afd. Den Bosch 
en Omstreken. 
MEVR. GROEN, 
Hinthamereinde 49, 's Bosch. 

CONCERT DER FANFARE 
,.ST. ARNOLDUS" IN ORION.

Op Tweede Kerstdag om 7 uur geeft 
Fanfare "St. Arnoldus" uit Lennisheuvel 
haar t\;Veede Donateursqmcert, o.l.v. de 
heer J. v. d. Braak. 
Directeur en leden hebben de laatste 
maanden flink aangepakt om enkele 
nieuwe nummers op 't programma te 

brengen en willen hun prestaties weer 
eens voor hun donateurs ten gehore 
brengen. 
Een aardig muzikaal programma zal 't 
worden en de donateurs zullen weer 
eens zien dat ze hun steu_n niet voor 
niets geven. 
Maar Fanfare "St. Arnoldus" wil haar 
leden en sympathiserende leden nog iets 
extra's geven ditmaal. De a,vond wordt 
namelijk opgeluisterd door Sir Taned, 
acrobaat-goochelaar,komiek. 
Sir Taned, in vele plaatsen reeds be
kend, is medewerker van Ger. de Roos 
en de Bietenbouwers. Sir Taned is ook 
reeds enkele malen voor de televisie 
verschenen. 
Wij zeggen er niet meer van, U zult hem 
zelf zien en horen. Wii twijfelen niet 
aan 't succes van deze avond. 
Daar de donateurs natuurlijk allemaal 
opkomen, zullen er niet heel veel plaat
sen voor anderen beschikbaar zijn. Wees 
er dus op tijd bii en bespreek uw 
plaatsen (na de Hoogmis in Orion). 
Sir Taned heeft ook een extra program
ma voor de kinderen. Wilt ge Uw kin
deren (onder de 14 jaar) een heerlijke 
middag gl!ven, laat ze dan om 3 uur naar 
Orion i;:aan. 
Donateurs en anderen, wij verwachten 
U op Tweede Kerstdag om 7 uur in 
Orion! 

Koopt nu een Winterjas 
Vóór Kerstmis sterk verlaagde 
prijzen. Bovendien ontvangt U 
bij iedere jas een zuiver wollen 
sjaal cadeau 

SPIERINGS 
BREUKELSESTRAAT 88 

HET ZWARTE SCHAAP. 

Zoals in ons blad van vorige week reeds 
werd aangekondigd, zal de Boxtelse To
neelgroep Brabants Toneel op Tweede 
Kerstdag en op Zondag 30 December in 
het St. Paulus Jeugdhuis voor het voet
licht treden met het romantische toneel
spel "Het Zwarte Schaap" van Den Dré. 
In onze advertentiekolommen kunt U
omtrent dit .optreden alle gewenste bij
zonderheden-, vinden. 

DE ADVENTSVIERING VAN DE 
MATER AMABILISSCHOOL. 

Wie aard en doelstelling van de Mater 
Amabilisschool kent, zal begrijpen, dat 
het Kerstfeest als een hoogtepunt in het 
leven van elke leerlinge beschouwd moet 
worden. Hij zal ook begrijpen, dat de 
Meisjes van de Mater Amabilis daarom 
de Adventstijd dankbaar benut hebben 
om de komst van Christus voor te berei
den, enerzijds persoonlijk en ingetogen, 
anderzijds ...... in de schone gemeenschap 
van bestuursleden, leerkrachten, leid
sters, leerlingen en verloofden. Dat laat
ste had Zondagmiddag plaats in Boxtels 
Ark, waar een Adventsviering werd ge
houden, die behalve een goede en stem
mige voorbereiding op het Kerstfeest, 
ook een genoeglijke middag voor alle 
aanwezigen is geworden. 
Elke groep van de Mater Amabilisschool 
verzorgde een onderdeel van het pro
gramma, zodat eenieder met zang, decla
matie of spel zijn deel had in het wel
slagen van deze mooie Adventsviering. 
Het was de eerste keer, dat de Mater 
Amabilisschool naar buiten optrad, maar 
gezien de instemming welke het pro
gramma van alle zijden werd meegege
ven, zal het wel niet tevens de laatste 
keer geweëst zijn. 

FATIMA-KAPEL. 

Vorig saldo 
Wekelijkse bijdragen 
Offerbus 
Wekelijks kwartje 
N. N. 

f 904,80 
" 11,85 

1,82 
0,25 
1,-

Totaal f 919,72 

P.T.T. 
Uitkerini;t Ouderdomsrente. 
Rentetrekkers, die op de 25e van deze 
maand zijn aangewezen om hun Ouder
domsrente te innen, kunnen thans terecht 
op Maandag 24 December. 

KEURIG, KLEURIG EN 
VERWARMEND. 

Loop Z9ndagmiddai;t 'ns even langs, :z:o 
was de aansporing bii de �ankondigini;t 
van de tentoonstelling van de Kerstactie 
der Maria-Congregatie. 
We stapten dan even de Huishoudschool 
binnen om eens te P.'aan zien wat de 
meisjes zoal hadden klaargemaakt voor 
de armen van de parochie. Evenwel, het 
was niet onze bedoeling met critisch oog 
de vele oebreide of gehaakte en ge
naaide kledingstukken te gaan bekijken. 
Wat zou daarover te zeggen zijn? 
Dat het prachtige modelletjes waren, die 
kindertruitjes of deux-pieces met mooi 
ingeborduurde of gehaakte versierseltjes 
in frisse kleuren? 
Daar hebben mannen immers toch geen 
oog voor! 
Neen, we hebben even stilgestaan bii de 
sjoelbak, bij het probleem van de pop-
pe-naam en het draaibord ...... Niet om 
te sjoelen of op te lossen, nog minder 
om te speculeren op de gunst van de 
grillige Fortuna, want van dat ingebeeld 
schepsel is nooit veel te verwachten. 
Bij al die attracties gingen onze gedach
ten uit naar die "aardige meisjes", die 
o zo kwasi-lokkend in de weer waren om 
zoveel mogelijk dubbeltjes binnen te krij
gen...... om een nieuwe kerstactie te 
kunnen beginnen. 
Die tentoonstelling was eigenlijk, eerlijk 
gezegd, slechts een hulpmiddeltie om 
weer geld binnen te krijgen. 
En als dat maar binnen is, wel, dan kun
nen al die nijvere meisjeshanden weer 
volop in beweging komen om met brei
pennen, haak- en naainaald te gaan 
ijveren wie het meeste zal klaarmaken. 
Zo hebben zij het in 1951 gedaan, en 
evenzo zullen zij het in 1952 doen. De 
naastenliefde met toewijding beoefenen. 
Almaar denkend aan de moeders, die be
ducht voor het gure weer, zich zorgen 
maken hoe zii haar kleine grut warm 
zullen kleden. 
Wat moeten die meisjes van de congre
gatie toch een heerlijk Kerstfeest heb
ben met de voldoening het Kerstkindje 
te hebben aangekleed. 
Dat mag toch •• gezegd? denkende aan 
wat Christus zelf uitlegde: ,,wat gij aan 
de minste der Mijnen hebt gedaan, hebt 
gij aan Mij gedaan". 
Met die gedachten hebben wij een 
poosje getoefd op "de tentoonstelling" 
van de Kerstactie, welke schitterend is 
geslaagd voor onze armen. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL

van 11 tot en met 17 December 1951. 
GEBOREN: Yvonne J. J. M. dochter 
van H. J. A. v. d. Broek en W. H. Berg
mans, Breukelsestraat 5 - Jç,sé P. M. 
dochter van Th. Swinkels en H. M. van 
Genugten, Roond 10 - René zoon van 
H. Claassen en C. W. Calsijn, Doorn
akkerlaan 45 - Hendrikus C. M. zoon 
van Th. Meijs en H. Schellekens, Kalks
heuvel 50 - Gerdina M. J. dochter van 
C. J. Bertens en J. M. van Schijndel, 
Doornakkerlaan 4� - Hendrikus A. J. 
zoon van J. v. Leent en P. J. Bergman, 
van Hornstraat 64 - Henrica M. F. 
dochter vao G. M. van Esch en A. v. d. 
Meijden, Luissel 4 - Antonius J. zoon
van G. G. de Jong en A. M. Coppens, 
Bosscheweg 57a - Adriana W. C. M. 
dochter van G. P. J. v. d. Anker en C. 
M. van Rumund, Munsel 17 - Antonius 
J. M. zoon van H. v. Gestel en J. v. d. 
Bosch, Mijlstraat 62. 
OVERLEDEN: Francina van Liempd, 
oud 68 jaren, echtgenote van M. v. d. 
Laar, Bosscheweg 53 - Theodorus van
Dam, oud 73 jaren, Bosschéweg 3 - Al
bertus P. M. van Esch, oud 3 mnd. Mijl
straat 46 - Bertha Spijkerboer, oud 74 
jaren, echtgenote van J. v. d. Schoot, 
Vorst 6. 

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL 

In de Kerstvacantie zal er gelegenheid 
zijn zich door een college van musici te 
laten testen op muzikaliteit en geschikt
heid voor een of ander instrument. 
Deze test zal worden afgenomen door 
Mej. A. Knibbeler, celliste van Brabants 
Orkest, de Eerw. Heer Vostermans, 
Kap. H. Hart-parochie, H. Quaadvliet, 
's-Bosch en C. Suys dir. V.M.S. 
Dit muzikaal onderzoek wordt kosteloos 
gedaan en is vooral gericht op jonge 
mannen en meisjes en schoolgaande 
kinderen. 
Voor de volgende instrumenten zal ad
vies worden gegeven: Strijk-instrumenten 
(cello en viool) Blaas-instrumenten (so
praan-, alt-, tenor- en bas-fluit) piano 
en tokkel-instrumenten. 
Opgave: vóór 25 December a.s. bij de 
directeur R.K. Volksmuziekschool, Du
fourstraat 26. 
Het knapenkoor van de H. Hart-paro
chie zal in zijn geheel hieraan deelne
m�n. 

EXPOSITIE VAN 
SCHILDERSTUKKEN. 

Het valt voor de liefhebber van schone 
dingen niet mee om de schoonheid te 
onderkennen in hetgeen zich als zodanig 
aanbiedt. Te veel immers wordt het ex
perimentele als Kunst naar voren ge
bracht. 
Het is daarom een verademing om op 
de komende expositie van Henk Potters 
werken te zien, die voldoen aan de 
normen van het schone, het goede en 
het ware en die een beeld geven van 
eigentijdse schilderkunst. 
Henk Potters, in 1924 te Oisterwijk ge
boren, kreeg zijn Academische opleiding 
te Tilburg en Breda. Hoewel er onmis
kenbaar aanwijzingen zijn, dat het de
coratieve zijn grootste belangstelling 
heeft, heeft hij zijn richting nog niet 
scherp afgebakend. Reeds op verschei
dene plaatsen heeft hij muurschilderin
gen aangebracht. We nemen hierbij de 
cantine van de N.V. Koninklijke Leder
fabriek te Oisterwijk, de R.K. Militaire 
Vereniging en het Westend Theater in 
Tilburg en het Hoofdkwartier van de 
Katholieke Verkenners te Den Haag. 
In de laatste zomer ondernam Henk 
Potters een studiereis naar Spanje, als 
resultaat waarvan een aantal tekeningen 

ontstonden. Deze zullen op de expositie 
te zien ziin, evenals een klein aantal 
olieverven, die in de omgeving van zijn 
woonplaats werden geschilderd. 
Bijzondere aandacht verdient zijn appli
catiewerk, waarin mogelijkheden liggen 
voor ontwerpen van kasuifels, drapieë
ren en vaandels. Als specimen daarvan 
is op deze expositie aanwezil? een fraai 
uitgevoerde, zeer decoratiev·e voorstel
ling van de H. Elisabeth v. Thuringen. 
De expositie wordt gehouden van 22 
December tot en met 27 December a.s. 
in de toonzalen van de Heer Ad Witte
veen, Rechterstraat, alhier en is geopend 
op Zondag en 2e Kerstdag van 1 tot 5 
uur, op Maandag en Donderdag van 9 
tot 12 uur en van 2 tot 6 uur. Toegang 
vrij. De opening zal a.s. Zaterdag 22 
December om 4 uur n.m. geschieden 
door de Edelachtbare Heer Burgemees
ter, waarna de Heer Eug. v. d. Heijden 
een korte inleiding zal houden. 
We spreken de hoop uit, dat de Heer 
Potters met deze expositie eenzelfde re
sultaat mag hebben als in Tilburg, waar 
de belangstelling zeer groot was en ver
schillende doeken werden vetkocht. 

BOXTELSE MISSIENAAIKRING
KAARTAVONDEN. 
De lang beloofde kaartavonden ten bate 
van onze Boxtelse Missionarissen zullen 
binnenkort plaats hebben. 
De eerste kaartavond, gewijd aan het 
,,rikken" zal gehouden worden op Za
terdag 19 Januari a.s. in de Ark. 
De tweede kaartavond, gewijd aan 
"bridgespel" zal gehouden worden op 
Zaterdag '.26 Januari a.s. in de Ark. 
Gegadigden voor deze kaartwedstrijden, 
waaraan mooie prijzen verbonden zijn, 
kunnen zich reeds opgeven bij de vol
gende adressen: 

Mevr. Mertens, Rechterstraat 1, 
Mevr. v. d. Hout, Breukelsestraat 79, 
Mej. v. d. L;i.ar, Molenstraat 92. 

IN DE GEUR VAN ...... . 
DE ST. VINCENTIUS-ACTIEI 
,,Terloops" vermeldde vorige week reeds, 
dat de St. Vincentiusvereniging in Boxtel 
op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag 
een actie zal voeren om de kas wat aan 
te vullen, ten bate van de Boxtelse hulp
behoevende mensen. Het ligt in de be
doeling van de St. Vincentiusvereniging 
op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag 
oliebollen te verkopen in een tent, die 
geplaatst zal worden op de hoek Station
straat-Prins Bernhardstraat. Het is ook 
't plan om de oliebollen aan de deuren 
te verkopen. Daartoe is reeds de mede
werking gevraag_d van de jeugd-stands
organisaties, terwijl ook nog individuële 
verkopers zullen worden gezocht. Zoals 
U ziet zal de Boxtelse mens op alleszins 
aantrekkelijke wijze gelegenheid gegeven 
worden het St. Vincentiuswerk te steu
nen. 

E.H.B.O. 

De examens zijn afgelopen. Bijna 95% 
van de candidaten slaagden. Als elke 
geslaagde met spoed zorgt voor het in
leveren van 'n pasfoto, telt Boxtel 80 
gediplomeerde E.H.B.O.-ers onder haar 
inwoners. 'n Prachtig succes voor de 
H.H. docenten en de ijverige cursisten. 
Moge de hele Boxtelse bevolking de 
vruchten van hun werk plukken. 
Eventuele !!e.iradigden voor een nieuwe 
cursus kunnen zich nog steeds opgeven 
bij de secr. Mej. R. Doms, Parallelweg 8. 

BONNEN WINKELIERSACTIE 
INWISSELEN. 

De waardebonnen van de Winkeliers
actie (St. Nicolaas) komen Zaterdag '.22 
December te vervallen. Wie nog bonnen 
in bezit heeft, levere deze tijdig in bij de 
winkeliers, die aan deze actie hebben 
deelgenomen. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 

Volgende week geen spreekuur. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Heden, Vrijdagavond, om 8 uur in De 
Ark lezing over de geschiedenis van 
Boxtel vanaf de Franse tijd, te houden 
door de heer W. v. d. Broek. Behalve de 
leden van bovengenoemde kring zijn ook 
overige belangstellenden van harte wel
kom. 

* Deze eerste ster wil terloops Uw aan
dacht vestigen op enkele moeilijkheden, 
waarmee onze krantenbezorgers herhaal
delijk te kampen hebben. Vooropgesteld, 
dat het Uw recht is van hen een stipte 
bezorging te eisen, moeten wij U n.l. 
tóch even vragen voortaan niet meer te
verlangen, dat -zij voor de inning van het 
abonnementsgeld twee, ia zelfs drie of
vier maal terug komen. De werknemers 
onder U zijn nu eenmaal ook niet ge
woon, èn niet genegen, meer dan één 
keer terug te gaan naar de werkgever 
om loon of salaris in ontvangst te ne
men, dus ook een krantenbezorger niet. 
En als U genoeg met hun lot begaan bent 
zal het ook wel niet meer voorkomen, 
dat er nog loslopende honden zijn, die 
hen het leven (onnodig) zuur maken!?! 
* Dat nichtje van Tante Pos, waarover 
wij vorige week schreven, schijnt in Box
tel toch minder invloed te hebben, dan 
wij U schilderden. Dat nichtje - het 
radio-distributienet - heeft hier n.l. 
geen kleine 900 maar een kleine 600 
aanhangers. Haar charme wordt echter 
dagelijks groter, zodat het misschien wel
dra aan de orde komt het laatste getal 
weer om te draaien. Zo'n nichtje toch! 
* We schreven vorige week ook over 
de Gezondheidsdienst voor Dieren, wel
ke in Boxtel de vleugels al weer had uit
geslagen. Nu, dat blijkt nodig te ziin 
geweest, want de Gezondheidsdienst had 
in Mei van dit iaar een millioenenplan 
opgezet, met het doel in 5 jaar tijd onze 
gehele rundve_estapel t.b.c.-vrij te maken. 

Mijn 
favoriet 

ÎB niet in prijs verhoogd I 

Wat ook duurder werd, niet 
de RUTON 10. De produc-
Ue steeg, de kwaliteit 
verbeterde nog meer 1 

Gemakkelijk 
te hanteren 

! voor de huisvrouw,
maar onverwoestbaar en met J 
enorme zuigkracht 1 
De hulpstukken zijn practlsch en \ 
1oltde. Meer dan 7000 erkende 1
detaillisten kunnen U dit be• ! 
vesugen.

·.t: \ 

J. v. d. Brekel
Rechterstraat 42 

Technisch Bureau 

Nieuwe Koffiebon 

Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden 
en Peulvruchten te 's Gravenhage heeft 
bon 5'.24 Algemeen aangewezen voor het 
kopen van 125 gram koffie. Deze bon 
kan met ingang van Vrijdag 21 Decem• 
ber 1951 worden gebruikt en blijft gel
dig voor het kopen van koffie bij de 
detaillist tot en met 5 Januari 1952. 
Het rantsoen moet dienen voor zes we
ken. De eerstvolgende bonaanwiizing zal 
op 31 Januari 1952 plaats hebben. 

In de afgelopen maanden zijn reeds 
13.000 reageerders afgemaakt, wat aan• 
aanzienlijk meer is dan het plan voor
schreef. Aan drukte en werkzaamheid 
dus geen gebrek in de Rechterstraat! *
U hebt al weer enige tijd niets gehoord 
over verkeersongelukken in Boxtel, zo
dat het U "goed" zal doen te vernemen, 
dat er vorige week weer enkele rake 
klappen zijn gevallen: een melkslijter 
werd op de weg met have en goed ge• 
wipt, zodat het wel leek alsof de "melk
weg" uit ons planet�n- en kometenstel
sel omlaag was komen vallen. Vervol
gens werd een luxe auto op de kruising 
Molenstraat-Baroniestraat zo stevig in 
de flank aangevallen, dat deze na veel 
capriolen de neus precies in omgekeerde 
richting stak en bovendien op haar deer
lijk gehavende zijde lag. Een takelwa
gen uit Eindhoven moest het "verkeers• 
obstakel" opruimen. * Volgende week 
is het weer Kerstmis, zoals gewoonlijk 
Kerstmis met veel lichtjes in onze hui
zen. Die lichtjes nu, zijn telkenjare de 
schrik van de brandweren, want vuur is 
gevaarlijk geze_l�chap voor stro, mos, 
dennentakjes enz. enz. Voorzichtigheid 
zij dus geboden. Voorzorgsmaatregelen! 
* Met Kerstmis in het vooruitzicht, mo
gen wij U misschien wel even herinneren 
aan de slagzin, die de Bond zonder 
Naam voor de maand December aan de
mensen gaf: ,,Waarom ruzie stoken, 
waar er vrede gesticht kan worden?" 
Want, nu het overal Kerstmis is - in

de aether, in de pers, in de winkels, in

de huizen - mag het toch ook wel
Kerstmis in ons hart zijn. 
* Daarom een ZALIG KERSTFEEST!



BOERENLEENBANK 
Alle h Juders van Sp aar•, Voorschot• en Lopende 
Rekeningb oek jes van de Boerenleenbank worden 
verz ocht deze vóór 30 December in te leveren 
v oor b ijschrijving van rente en verfiicatie. 

Vanaf 30 December tot 6 Januari 1952 is de 
Boerenleenbank GESLOTEN. 

St Paulus 
Jeugdhuis BrabantsT oneel 
speelt op Woensdag 26 December (2e Kerstdag) 
en Zondag 30 December
't romantisch toneelspel in 5 bedrijven 

;/{,et !LWacte Sdiaap 
door D•n Dr• (van d•n Ulvenhout) 

Stationsstraat 55 
Markt 14 

A. VAN KOL SCHIJNDEL 
Hoofdstraat 141 

De Hotel�, Café• en 
Restauranthondersbond HOCRES

Regie: P. Prince Grime: Th. v. L11moen 1 
Aanvang half acht. Entréeprijs f 1,00 Voor de a.s. Kerstdagen 1

1afd. Boxtel, maakt bekend aan de zaal à 10 cent. 
PLAATSBESPREKEN op de dagen der uitvoering 

1dat op de 1 • Kerstdag de gehele dag * Tussen de bedrijven: Mondorgelband

1
"D E MERELS" van Huize Assisië uit Udenhout

en op Oudejaarsavond om 10 uur �================;;; 

i
de Horecabedrijven zijn gesloten. BRANDSTOFFENHANDt:L 

M. VAN DER MEIJDEN

. Fanfare "st. Ar n O 1 dus" wenst zijn clientèle een 

geeft op 2e Kerstdag Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 
Fellenoord 6 • Tel. 451 

in "Orion" CONCERT 
Aan"!ang 7 uur 
En t rée f 1.00 
en f 0.75 

met medewerking van 
Sir FANED 

Met Kerstmis Bloemen!� 

hebben wij een zeldzaam mooie sortering 

Tafel- en Kerstboomversiering 
Het is een lust voor het oog. 

TAFELVERSIERING zoals: Draad figuren, Sneeuwman, Kerst
man, Sterren, Bloemen, Kruiwagen, Slee, 20 soorten flitfiguren, 
Kand elaars, Kaarsen, Tafellakens, Tafellopers, Servetten, Rood, 
wit en groen crêpepapier, Hulst, enz. enz. 

'I 

._ _____ _ Acrobaat• Goochelaar• Komiek
Verhoog de gezelligheid in Uw huis met Bloemen I 

l 
Grote Bakjes met rode Kersttulpjes 

KERSTBOOMVERSIERING: Kerstballen maar d an 100 versch il- • 
lend e soorten, Klokken, Denneappels, Pijpjes, Trompetten, Huis- i
jes, Violen, Vogeltjes, Pad d e

p
sto

k
elen, Ste

d
rrenr

2
e
0
gen, L

h
am

11 
ett

d
a, 

Engelenh aar, Mos, Bind d raad, ie en meer an verse i en e 
soorten. Dozen met piek en ballen in zilver en gekleurd , Pad d e-

' 
J

Kinderuitvoering om 3 uur 
Entrée f 0.25 

Plaatsbespreken na de Hoogmis in "Orion". 

TOP
BWAl.l'fEITEN 

ondank, aeer la1e prijaen ! 

Mooie, uiterst elastische, linkse 
Dameskousen, fijn weefsel, extra 
lang been, in elke 

3 25modetint. 
■ 

Zelfde kous, maar van 
3■

95 zwaarder weefsel 

Verras Uzelf met een paar prach
tige. ragfijne Nylonkousen, 
fantastisch elastisch, 6 90
met lang been ■ 

Een goede raad, die hier niet d1111r i•: 
Koop 2 paar tegelijk. Dat ia in her 
dragen 3 x zo voordelig ! 

NYLON,KOUS 
eefsel, 'n echte 

9)kous, in de maten J 
9 • 

Zeer fijne COT I ON,KOUS 

(geminderd) in fraaie 1 
•9

5
tinten 

k 
. Schaaltjes met witte Hyacinthen 

euze. Kerststukjes 'I Kerstbomen l Hulst 
• 

Snijbloemen '> 

Bloemen;;g;;;j�
e

P. P. y;;·z���
n

hel 1 
BOSSCHEWEG 5, BOXTEL. Tel. 492 i 

.... �_,...,__--�_,,.._- -� ---�--,,.._ ... _.._,.,...__..__.,;� 

Kerstvlee�,-aanbieding ! 
Vrijdag, Zaterdag en Maandag 

per 12 kg 
Biefstuk • , . . f 2,00 
Rosbief . . f 1,90, f 1,80 
Rib . . . . . .  f 1,70 

per 1/2 kg 
Varkensvlees z. b. f 2,25 
Coteletten . . . f 2,00 
V.m. Spek . . . f 1,70
Gehakt . . . . f 1,40 

R. lappen • • • f 1,70 Verse Worst • . f 1,50 
Als reclame: Poulet . . f 1,00 per½ kg 

Schenkel f 1,25 rer l/2 kg 

Neem proef met onze Gelderse gekookte Worst f 1,50 per ½ kg 

fa Jan van Lievenoogen 
FELLENOORD 2 BOXTEL 

Winterkoopjes !
Damesdirectoires, i �ts goeds 
Dameshemden 

vanaf f J,45 
f 1,75 

In Herenondergoed spotkoopjes 
Zeldzaam koopje in : 

Kinderborstrokken vanat f 0,69
Schortenbont p. meter f 1,00

EN HONDERDEN KOOPJES MEER BIJ 

KLEIN MAAR DAPPER 
Rechterstraat 67 Boxtel 

wwwwwwwwwwwwwwwwww 

KERSTBOMEN 
Uitzoeken op de Kwekerij 
Billijke prijzen 

't Is weer Van den Braak 
IN DEN OOIEVAAR Kalksheuvel 121 Telefoon 305 

,,-., d9t ,,-., cMt ,-.. ,-., ,,-., ..... ,,-., ,,-., ,-., cMt ,-.. ,,-., ,,-., ,,-., ,,-., t9t, 

Onze Kerstcollectie ... 
moaiu en q,oe,dAopec, dan wdAe ooA !
Speciale aanbieding in : 

Prachtige Kerstgroepen 

-

� - .... ... �

20-delig, in alle prijzen, vanaf f 4, 95

o. a. vogels. kerstmannetjes, kerkjes,
violen, alle soorten ballen, pieken, trom
petten, pijpjes met muziek, lametta
slingers, sneeuw� lingers, ijslammetta, ijs
pegels, asbestsneeuw, gekruld engelen
haar, sterren en figuren, hulst, mos, 
kersttafel  versieringen, kandelaars, 
denappels, binddraad, kersttafellopers, 
kersttafellakens, kerstservetten per 
pakje en ook los, rolletjes crêpe-papier 
in wit, rood en groen, sterrenregen. 

Kerstboomkaarsjes diverse soorten en 
kwaliteiten. Ook eE n mooie sortering 
gothische en gedraaide k a a r s e n  in 
verschillende kleuren. 

Donderdag, Vrijdag, Zaterdag en Maandag tot 's avonds 9 uur geopend_! 

C. STEINMANN
RECHTERSTAAT 6 • Telefoon 401 • BOXTEL 

C. ESHUIS·
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
L EENHOFLAAN 6 BOXTEL 
ALLE VERZ EK ERING EN 

Scheer U ideaal met 
PUNKTAL 

SCHEERMESJES 
Proefmesjes gratis 

verkrijgbaar 

BERT v.d. BRAAK 
Baroniestr. 73, Tel. 450 

----*----. 

VOOR 
VAKKUNDIGE 

KOUSEN 

REPARATIE 
NAAR 

,,DE STER" 
SPOORSTRAAT 2 

* 
Wij maken ook alle 

soorten 
Stofknopen en gespen 

Geheel roestvrij 
Laten niet l o s• 

Vandaag bestellen 
Morgen klaar 

____ * ____ _ 

stoelen reed s vanaf 3 cent. 

1 ETALAGEWATTEN per meter 65 cent. 

KERSTGROEPEN 20-delig 
PORSELEIN UITVOERING 
ARTISTIEKE UITVOERING 
ZEER MOOIE UITVOERING f 13,50 
KERSTGROEP, 14-d elig 

f 33,50 
f 19.50 f 14,50 

f 10,- f 7,50 f 5,50 
f 1,65 

GROTE SORTERING KERSTSTALLEN 

. 
U slaagt zeker in "DE BIJENKORF" 1 

( .. 
Onze zaak is 20, 21, 22 en 24 December tot 's avond s 9 uur geopend _.) 

�4���·· *��._·���
Voor Uw Boekhouding en 

Belasting zaken 
Accountant 

Gaat U verloven met Kerstmis? 
Wij leveren U de 

KNECHTEN Gouden H. D. Z. Verlovingsringen 
VEGHEL 

Lid v.d. Ned. Coll. v. Belast. Consulenten 
Spreekuur Vrijda�s I 1-1 uur 
Café H. VAN ROOIJ, 

Zonder inlevering van goud. 
RUIME KEUZE * VOORDELIGE PRIJZEN

Baroniestraat, Boxtel F. P. VAN LANGEN 
STA TIONSTRAA T 62. Telefoon 584 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo Y, Grinsven-v, Summeren 
MARKT15 
lledlscb Gedlpl. Voeherzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

• 

Wie met de vastendagen IJ 
Vis en Kaas wil eten •., 

Moet DIRK VOS .· • . 
niet vergeten. � ... -

VOS Stationstraat 44 . ·,_ _,·: . 
Telefoon 527 

AAN DEZE BOOM 
kunnen straks prachtige nylons hangen, die Uw 
Kerstteest dubbel aangenaam zullen maken ...• 
als U profiteert van deze Kerstaanbieding 

NYLONS 
Perlon wandelkous, 
solide kwaliteit 3.95 3.48 
Nylons, tîjn net-weefsel, 
practisch laddervrij, alle tinten 
Nylons, geheel geminderd 
ragfijn weefsel 
Nylons, links geweven, zeer 
elastisch, extra lang been 

2.68 

4.95

5.95 

6.90 

Kayser-Nylons, 7 90de beroemde Amerikaanse kous ■ 

,, 

• 

Molenstraat 1 

BOXTEL 
voor kwaliteit 

i,ermaa,d 

l 
' 

> 

I 
I 

I 

1 
' •. \ 
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Hier zijn enkele van de meer dan 
200 prettige Kerst-verrassingen die 
De Spar dit jaar U biedt! 

Kerstkransjes 22 et per 100 gram 
Sneeuwkransjes 32 et per 1 00 gram 

Snoepjes voor de feestdagen: 
Fondantkransjes 25 et per 100 gram 
Gesorteerde kransjes 38 et per 100 gram 
Chocolade kransjes (gevuld) 42 et per 100 gram 

Voor aan de boom: 
Schuimkransjes 27 et per 100 gram 
(Erg licht: 34 stuks in de 100 gram I) 

Luxe feestpuddirig: 
Bitterkoekjes, Fn.1it-mix, 
Café-noir, Butterscotch per pakje 30 et 

Drink tijdens de feestdagen Iets fijns 1 
KOFFIE Land van Beloke - f 1.92 
THEE Land van Beloke - f 0.80 
ROYAL QUALITY THEE - een extra feestelijk kopJel 

t0.90 
CACAO f 0.52 

Op al deze artikelen 1 0°/ 0 voordeel In Spar-zegelsl 

Jf * 111; 

VERHOOG DE GEZELLIGHEID: 
bij f 1.- aan Kerst-artikelen kunt U (zolang de voor
raad strekt) kiezen uit: 

25 Kerst-servetjes (in ceUophaanJ voor slechts 38 et 
1 prachtige, grote Kerst-loper (in cellophaan) voor 
slechts 34 et 
1 zeer mooi groot Kerst-tafelklee<l voor slechts 48 et 

Zo maakt U de Kersttafel fraai en gezellig! 

U KUNT OP UW KERST-INKOPEN ZEKER f 2.24 
BESPAREN, WANNEER U NAAR DE SPAR GAATI 
KOPEN BIJ DE SPAR IS SPAREN ·au DE KOOP! 

50 zegels, bij ons ingeleverd geven recht op gratis aankoo�
van1mud arelcokes

els, geven recht op 

mud eie 

WITTEVEEN 

Deze reclame duurt tot en met 

31 December a.s. 

NIEUWJAARSTIJD 

Visitekaarten tijd 
• 

Bestel t ijdig Uw vi s itekaarten 
Wij hebben h ierin een 

grote sortering en rijke letterkeuze. 

Drukkerij Tielen 
STATIONSTRAAT 

Uw Verloving of 
m

-�
Uw Huwelijk ; ,_. 

begint goed met 1 '. • c _ 

Gouden H.D.Z. ringen 
Deze beroemde ringen zijn voegloos 
en uit edelgoud vervaardigd. 

Gaarne tonen wij U onze grote collectie. 

Fa. A. VAN VLERKEN 
BOXTEL • Juwelier•Horloger • KRUISSTR. 10 

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

Winter of zomer 
de kinderwagen kan moeder niet missen. • 

Pracht sortering 

Kinderwagens 
model Mutsaerts * 

Pieter v. d. Brandt 

oRDT RlJKf.R\ 

Met televisie kunt U ook zien, 
wat U tot dusver alleen horen 
kon. Stel U zich eens voor, 
welk een geweldige en blijvende 
gebeurtenis. Duizenden beelden, 
in rijke schakering. Deel in de 
vreugde der televisie, die nu 
•ook in Nederland tot ontwikkeling
komt. Koop een Philips televisie
apparaat. 

• een prachtig apparaat in

moderne salonkast 
• diameter beeldbuis 31 cm.
• direct-zicht systeem 
• eenvoudige bediening 

VAN BOXTEL WEET ER ALLES VAN 

vraagt inlichtingen 

Baroniestraat 48 Luxe Autoverhuur 

.• , 

Ziet onze speciale etalage. M. v.d. RUdt, Bosscheweg 17, Tel. 269

schrijft Mevrouw K .-B. uit Eindhoven 

Mijn oudste dochter wordt al een hele dame en. ze had haar 

zinnen. gezet op een snoes van een tas die ze in de stad 

gezien had. 't Wàs 1,1Jerkelijk een snoes, maar mij veel te 

duur, zelfs voor een. verjaardag. Er zou ook zeker niets van 

gekomen zijn als ik niet aan de cassabons had gedacht. 

D reeg ik 8 gulden voor terug en zo kwam de tas er I 

Dat heeft me zoveel plezier gedaan, dat ik het U even 

moest schrijven ...

••••••••••••••••••••••••

---=��;i!-� Mevrouw K. heeft dus voor 80 gulden aan bons
ingewisseld. Die heeft ze in twee maanden bijeen; 
zelfs al besteedt ze per week voor niet meer dan 
tien gulden aan De Gruyter-artikelen. 

• U hoeft er niets voor te plakken.
� U hoeft er niet naar te raden.
� U hoeft er niet op te wachten:
De Gruyter•s cassabons zijn ALTIJD geldig, 
ALTIJD inwisselbaar en U krijgt AL TIJD 
een gulden terug voor tien gulden aan bons. 

•

Bij iedere gulden die U bij ons 
besteedt, ontvangt U een zegel 
ter waarde van 1 punt. 

Spaar deze punten·! 

D 

100 zegels, geven recht op 

1 mud anthraciet 

1 



Een noodzakelijke maatregel 
De abnormale prijsverhoging' van het 
krantenpapier noodzaakt ons over te 
gaan tot verhoging. 
Met ingang van 1 Januari zal de ·abon
nementsprijs worden gebracht 
van 12 et. op 13 et per week 
van f 1,55 op f 1,65 per 3 maanden 
postabonnementen f 1,75 per 3 maanden. 
Deze verhoging zal evenwel niet toerei
kend zijn om de exploitatiestijging ge
heel op te vangen, omreden in de loop 
van 1952 nog sociale voorzieningen 
worden getroffen, die eveneens van in
vloed zullen zijn op de exploitatie en 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

Z0NDAQ 23 DECEMBER· 

Dokter G. C. Wentholt 
Stationstraat 85 Telefoon 367 

1 e en 2e Kerstdag (25 en 26 Dec.) 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

Extra treinen 
In verband met de komende feestdagen 
zullen 'de N.S. weer een aantal extra
treinen laten rijden. 
Hieronder volgen de bijzonderheden 
over de extra-treinen, die ook Boxtel 
zullen aandoen: 
ZATERDAG 22 D_ECEMBER: 
GOUDA - EINDHOVEN: 
Gouda v. 12.32; Woerden v. 12.46; 
Utrecht CS v. 13.03; Culemborg v. 
13.20; Geldermalsen v. 13.27; Den 
Bosch a. 13.45; BOXTEL a. 13.57; Eind
hoven a. 14.13. 
Gouda v. 14.32 1 Woerden v. 14.45, 

'Utrecht CS v. 15.00 1 Culemborg v. 
15.16; Geldermalsen v. 15.24; Zaltbom
mel stopt 15.H, Den Bosch a. 15.44; 
BOXTEL a. 15.57; Eindhoven a. 16.13. 
EINDHOVEN - DEN HAAG -
ROTTERDAM: 
Eindhoven v. 14.09; Best stopt 14.18, 
BOXTEL v. 14.28; Vught stopt 14.37; 
Den Bosch v. 14.48; Geldermalsen v. 
15.06; Culembof2 v. 15.13 1 Utrecht CS 
a. 15.28; Woerden a. 15.47; Gouda a.
16.00; VoorbuJ1? a. 16.18; Den Haag SS
a. 16.23 1 Rotterdam Maas a. 16.20.
WOENSDAG 26 DEC. (2e Kerstdag):
EINDHOVEN - AMSTERDAM:
Eindhoven v. 21.09, Best stopt 21.18 ;
BOXTEL v. 21.27 1 Vught stopt 21.35;
Den Bosch v. 21.431 Zaltbommel v.
21.54 1 Geldermalsen v. 22.03; Culem
borg v. 22.10; Utrecht CS v. 22.28 1 Am
sterdam Amstel a. 22.50; Amsterdam
MP a. 22.54; Amsterdam CS a. 23.00.

SPORT-NIEUWS 
STAND DER DERDE KLASSERS. 

Schijndel 
vsv 
Taxandria 
Tongelre 
St. M. G. 
Deurne 
Blauw Geel 
SCB 
Boxtel 
wvvz 
Geldrop 
Budel Sch. 

Baardwijk 
Reusel Sp. 
Dongen 
ODC 
OSS 
Bladella 
wsc 
'Gudok._·'. · • 
Heusden 
OJC 
Conc. SVD 
Korvet 

Afd. A. 
13 10 2 
12 7 5 
12 8 3 
13 5 3 
13 6 1 
13 6 0 
13 5 2 
13 5 1 
11 4 2 
13 3 3 
13 4 1 
13 1 1 

Afd. B. 

13 10 1 
13 9 1 
12 8 0 
12 6 3 
13 6 2 
13 6 1 
13 4 5 
13 5 2 
13 3 3 
12 3 2 
13 2 3 
12 2 1 

1 22 42-15 
0 19 28- 9 
1 19 28-11 
5 13 31-29 
6 13 20-21 
7 12 30-32 
6 12 34-40 
7 11 21-31 
5 10 23-20 
7 9 20-26 
8 9 20-36 

11 3 14-41 

2 21 28-·l5 
3 19 '54.::._22 
4 16 29-20 
3 i5 39-17 
5 14 22-30 
6 13 31-28 
4 13 22-21 
6 12 19-24 
7 9 15-26 
7 8 22-30 
8 7 17-35 
9 5 12-43 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
Een voor ieder zeer verrassende neder-· 
laag leed Zondag j.l. ODC tegen Reu-
sel-Sport. 
• Deze overwinning van de Reusel-boys,
alhoewel enigszins geflatteerd, was toch
volkomen verdiend. Hopelijk hebben de
ODC-ers hieruit de les getrokken, dat
tëchniek alleen niet voldoende is voor
een zege. Het moet ons van het hart,
dat het voor ons onbegrijpelijk is, <lat 'n
ploeg als ODC welke toch reeds jaren
traint onder leiding van een der be
kwaamste trainers op het S.S. gebied,
het voornaamste van dit systeem,· nl. de
dekking, volkomen verwaarloo_sde.
In zeer grote mate is hieraan de neder
laag te wijten. Want toen de ODC-ers
onmiddellijk na de rust het eerste tegen
punt scoorden, dacht iedereen spoedig de
gelijkmaker te zien. Op dat tijdstip was
Reusel-Sport geheel uit verband ge
speeld en met paniekvoetbal trachtten
zij zich van de druk te ontzetten. Toen
echter de rechtsbuiten der gasten, die 
de gehele wedstrijd in een niemandsland
had gevoetbald, de bal aangespeeld
kreeg, kon hij zonder hinder een voor
zet lanceren. Het schot dat hieruit re
sulteerde vond verder zijn weg tussen
een kluwen van spelers naar het <kiel,
waar een verbaasde Snijders het leder in
de touwen zag verdwijnen.
Dit gaf de Reusel-Sport-jongens weder
om vertrouwen en twee kapitale dek
kingsblunders stelden hen op gemakke
lijke wijze in staat om er 5-1 van te 
maken.
De snelheid en het ineens spelen van
4c: bal, een fris en open spel op beide
vleugels, geestdriftig, maar volkomen fair
voetbal, dat waren de wapenen, waarme
de Reus�I, de ODC-ers te lijf ging. Hier
uit ontstonden direct al gevaarlijke mo
menten voor het ODC-doel en het duur

. de ook niet lang of zij hadden hiermede

het prijzenverloop. 
Mogelijk z·1llen wij dan ook onze ad
vertentieta1 il!ven moeten wijzigen. 
Afsluiting van nieuwe conti acten voor 
1952 zal daarom slechts onder voorbe
houd van toepassing ener verhoging 
kunnen geschieden. 

, De zogenaamde kleine advertenties wor
den evenwel met ingang van 1 Januari 
verhoogd met 1 cent per woord, en dus 
gebracht van 6 et. of 7 et. Het minimum 
van de kleine advertenties zal vanaf die 
datum 70 et. zijn. 

DE ADMINISTRATIE. 

succes. Een gevaarlijke voorzet van links 
werd door Peijnenburg grandioos gemist, 
maar de rechtsbuiten van Reusel <lacht 
er anders over: buiten bereik van Snij
ders vloog zijn schot in de touwen 0-1. 
Geen moment verslapten hun energieke 
aanvallen en uit een corner wist hun 
midvoor met een prachtige kopbal het 
ODC-doel voor de tweede maal te vin
den 0-2. 
Nu vonden de ODC-ers het welletjes 
en aanval op aanval werd nu op de Reu0 

sel-veste ondernomen. Met deze aan
vallen vergaten zij echter over alle linies 
aan te sluiten. Hierdoor werd bii het 
afslaan der aanvallen, geen voldoende 
steun verleend aan de voorhoede, die 
deze middag ook nog de nodige stoot
kracht miste. Tot de rust kwam in deze 
stand geen wijziging. 
Zoals boven reeds aangehaald wisten 
de ODC-ers door v. d. Bogaard, enkele 
minuten na de hervatting het eerste 
doelpunt te scoren. Dit doelp_unt scheen 
de ODC-ers de nodige inspiratie te ge
ven, want nu waren de rollen omge
draaid. Een schot van Van Dijk, uit een 
vrije trap, scheerde de deklat en even 
daarna zag dezelfde speler zijn kopbal, 
net langs de verkeerde kant van de paal 
suizen. Dit warc:n feiten, die het zeer 
talrijke publiek weer vertrouwen gaven 
en men verwachtte dan ook spoedig de 
gelijkmaker. Hoe anders kwam het uit: 
Een verre trap van een der backs van 
Reusel belandde bij de rechtsbuiten, die 
een overvloed van tijd kre_eg om nog
maals een van zijn -gevaarlijke en tal
rijke voorzetten te geven. Dit doelpunt,. 
dat de stand op 1-3 bracbt, was voor 
de ODC-ers de genadeslag. Hoe de twee 
overige goals ontstonden hebben wij 
reeds boven gememoreerd. Wat hierna 
nog te zien was, was enkel een laatste 
poging van de ODC-verdediging, om een 
debacle te voorkomen. Dat zij hierin 
slaagde was tenminste één lichtpuntje in 
deze wedstrijd, welke naar wij hopen 
geen herhaling zal krijgen. Het is dus 
zaak voor de tricolores te tonen, dat 
deze nederlaag, welke de grootste is van 
de laatste jaren, slechts een hoge uit
zondering was. 
Het tweede elftal ging in zijn opmars 
onverstoorbaar verder. Nu was het 
WSC 2, die aan de zegekar werd ge
bonden, en liefst wel met 5-2. Een off
side tactiek van WSC werd door Voets 
op ondubbelzinnige wijze afgestraft. Met 
vier doorbraken en evenveel goals, had 
hij hiermede het leeuwenaandeel in deze 
overwinning. Op veler verzoek geven wij 
het standenlijstje van dit elftal. 

Standenlijst Res. 3e klas K.N.V.B.: 
R.K.C. 2 9-14 W.S.C. 2 9 - 7
O.D.C. 2 10 - 14 B.V.V. 4 to- 7 
G.V.V. 2 7-12 Desk 2 10- 6
S.E.T. 2 8- 9 O.J.C. 2 9- 3

Programma voor a.s. Zondag: 
Dongen-O.D.C. 2.30 uur 
O.D.C. 3-St. M. Gestel 2 2 uur
O.D.C. 4--'-Esscbe Boys 2 uur 

A.s. Maandag om 2 uur trafnipg voor de
Senioren en alle A-junioren_._·

O.D.C.-JUNIOREN.
Zaterdag: 3 uur:

ODC 10-Maliskamp 3 
Zwaluw 10-ODC 11 
Wilhelmina 14-ODC 12 

Zondag: 12 uur: 
ODC 5-BVV 7 
ODC 6-Tico 4 
ODC 8-BVV 10 

t uur: BVV 9-ODC 7 
' 

R.K.S.V. ,.BOXTEL". 
Schijndel 1 -Boxtel 1 3 -2. 
Bijna hadden de roodwitters Zondag de 
eerste helft van de competitie 1951-
1952 op grandioze wijze· 'afgesloten. 
Bijna, want in de ontmoeting met kop
loper Schijndel werd de jonge Boxtel
ploeg nét op de eindstreep geklopt. Had
den de gastheren in de eerste helft al 
machteloos toe moeten zien hoe de 
enthousiast spelende Boxtelse bezoekers 
- tegen de verdrukking in - een van
hun gevaarlijke uitvallen afwerkten met
een kostbaar doelpunt, na de rust zagen
zij hen de genomen voorsprong zelfs
vergroten tot 0-2. Dát werd de koplo
pers te gortig: zij gooiden toen alle
reservekrachten in de strijd om de slag
tegen het horloge te winnen. En ... zij
wónnen ! Hoe?, dat is nog lang het on
derwerp van veler gesprekken geweest,
want niet iedereen heeft zich met de 
.,gang van zaken" kunnen verenigen ..
Over de wedstrijd het volgende: Onder
enonne belangstelling bracht Boxtel de 
bal op het Schijndelterrein aan het rol
len. Niet lang echter bleef het leer in 
het bezit van de roodwitters, want de 
gastheren namen al spoedig het heft in 
eigen handen. Met een grote serie aan
vallén op de Boxtef-veste brachten zij er
de spanning al heel gauw volop in. Niet
temin was het l?oxtel, dat deze spanning
een . ogenblik verbrak. Na een goede
combinatie tussen linksbinnen Pastoor en
linksbuiten v. d. Plas gelukte het laatst
genoemde om de bal vanaf de achterlijn
onverwacht naar zijn overbuunnan te 
dirigeren, waarop deze als antwoord het 
leer met een kopstoot in het net plaat
ste. Als dezelfde speler even later een 
makkelijker kans óók op de juiste waar
de had weten te schatten, zou het 2-0
geworden zijn, maar zo vlot schenen de
doelpunten niet van het bekende leien
dakje te kunnen rollen. Dat zou de ver-

houding trouwens ook wat erg scheef 
getrokken hebben, want Schijndel was 
op geen stukken na de mindere van Box
tel te noemen. Het veldwerk van de 
geelblauwen was zelfs iets beter, maar 
daar tegenover stond weer het sublieme 
verdedigen van Boxt�l als een bijzonder 
sterk tegenwicht. Tot aan de rust wist 
men althans de 1-0 voorsprong te be
houden. Na de· hervatting gooide Schijn
del er nog een schepje op en de wed
strijd werd nu - vooral door sèhuid van 
't rumoerige publiek - bepaald hard. 
Maar ook forceren scheen de Schijndel
sen niet te helpen, want daardoor ge
raakte de achterhoede van de thuisclub 
nogal eens uit positie gespeeld. En dit 
had éénmaal tengevolge, dat Pastoor bij 
een onverwachte aanval het tweede 
doelpunt voor zijn club .kon scoren. 
Schijndel kwam hierna opnieuw opzet
ten en de wedstrijd speelde zich voort
durend op de speelhelft van de bezoe
kers af. Onder aanvoering van de uit
stekend spelende stopper J-1. v. d. Mey- • 
den zette de roodwitte defensie zich 
schrap voor de Schijndelse stormlopeQ, 
maar toen een der verdedigers de bal 
op een gegeven moment tegen de dek
lat kopte, constateerde de scheidsrechter 
doelpunt(?) Toen was het hek van de 
dam. Niet alleen vanwege dit doelpunt 
echter, maar ook omdat Boxtel met tien 
man verder moest spelen, aangezien de 
scheidsrechter voor het uitvallen van 
v. d. Laak eerst wél, <loch daarna weer
niet 'n invaller tolereerde(?) Schijndel
profiteerde toen handig van de verwar
ring in de Boxtelse gelederen en ...... het 
werd 2-2. En opdat aan álle illusies van 
de bezoekers een einde gemaakt zou 
worden, kwam in de allerlaatste secon
de (als deze nog niet verstreken was) 
ook nog het winnende doelpunt. voor 
Schijn<l�I. Al met al geen onverdiende 
overwinning voor deze ontegenzeggelijk 
sterke ,.lijsttrekker", doch de nederlaag 
zou door Boxtel gemakkelijker te aan
vaarden zijn geweest, als de doelpunten 
op normale, dus meer overt_uigen<le wijze 
gescoord waren geworden. 
Programma voor a.s. Zondag: 
Boxtel 1-Geldrop 1 
Haarsteeg 2-Boxtel 2 
R.KS.V.A. 3-Boxtel 3
W.E.C. 2-Boxtel 4

2.30 uur 
2.00 uur 

12.00 uur 
12.00 uur 

Van Boxtel 1 verwachten we a.s. Zondag 
'n goede start in de tweede competitie
helft. Als met het. elan van Zondag ge
speeld wordt - en daartoe is de prikkel 
in deze revanche-wedstrijd wel aanwezig 
- dan zal Geldrop met lege handen
huiswaarts moeten. '
Boxtel 2 staat vo'or de zware opgave
Haarsteeg 2 op eigen terrein klop te ge
ven. Boxtel 3 en Boxtel 4 kunnen mak
kelijker winnen, al waarschuwen we voor
onderschatting.

HOCKEY-CLUB "M.E.P." - Boxtel. 
Uitslagen van de wedstrijden van Zon
dag 16 December: 

Heren: Push -Mep 3 - 1 
Dames: Des -Mep 4 -3 

Mep 2 - Waalwijk 2 0- 5 
Het was voor Mep wel een zeer ongun
stige Zondag. Geen enkel elftal slaagde 
crin zijn wedstrijd te winnel), zelfs niet 
eens een gelijkspel te behalen. 
Bij de Heren was Push beslist de meer
dere en de overwinning is dan ook wel 
verdiend .. 
Over de wedst.-ij<l van het eerste dames
elftal zou heel wat te zeggen zijn, maar 
laat ons er maar liever over zwijgen. 
Het was wel jammer, <lat we deze wed
strijd verloren hebben, maar het stond 
voor iedereen reeds kort na het begin 
vast, dat Mep niet de overwinning in 
Kaatsheuvel zou behalen. 
Ook het tweede dames-elftal slaagde er 
niet in een overwinning te behalen. We
derom wist Waalwijk 2 te zegevieren, 
ofschoon de overwinning thans niet zo 
groot was als de vorige keer. 

-o-

Zaterdagmiddag wordt reeds gespeeld 
de beker-wedstrijd ] -leren: Mep 2-
S.C.H.C. 2 uit Bilthoven. Deze wed
strijd zal aanvangen om half 3 en we
zijn benieuwd of het tweede heren-elftal
ook de volgende beker-ronde zal weten
te bereiken.
Zondag wordt om 12 uur gespeeld de 
vriendschappelijke wedstrijd voor de he
ren van Mep 3 tegen Hopbel 2. Zeer 
zeker zullen deze spelers tmchten de 
overwinning in Boxtel te houden en we 
vertrouwen· er op, dat hun dit ook ge
lukken zal. 
Om 2 uur zal het eerste heren-elftal 
uitkomen tegen Forward uit Tilburg, 

Een abonnement voor 1952? 

ABONNEMENTEN 
OP BRABANTS CENTRUM. 
kunnen steeds worden opgegeven 
bij de Administratie 

MOLENSTRAAT 19 

Abonnementsprijs met ingang van 
1 Januari 1952: per kwartaal f 1,65

per week f 0,13: : 

Wist U .... 
dat... Amerikaanse geleerden op pluim

veegebied er reeds jaren naar 
streven een ei te ontwikkelen, dat 
niet meer zo gemakkelijk zal 
breken? En dat zij daarbij eerst 
dachten aan een diëet voor de 
kippen, doch dit idee weer lieten 
varen omdat meer succes geboekt 
werd met een selectieve broeding, 
waarbij het gemiddelde ei een 
druk van 3,63 kg kon doorstaan 
tegenover 1,81 kg vroeger? 

dat.. . voorts een brander geconstrueerd 
is waarin aluminiumpoeder in 
zuurstof verbrand wordt en waar
mee men in 2 minuten een gat 
in een 8 centimeter dikke beton
nen muur kan branden? 

dat ... tuberculose· in 1900 nog de meest 
geconstateerde doodsoorzaak on
der de Amerikantn was, doch
thans op de zevende pJaats staat? 

dat ... deze enorme leeftijdswinst een 
gevolg is van de nog steeds toe
nemende kennis van de doktoren? 

welke ploeg tot op heden nog steeds 
on�slagen is en bovenaan op de rang
lijst prijkt. Zal het ons eerste elftal ge
lukken om deze ploeg de eerste neder
laag te bezorgen of zullen we met een 
gelijkspel genoegen moeten ne!llen? Het 
woord is aan de heren van Mep 1. 
De dames van Mep 2 spelen Zondag 
in Oss tegen Keep Fit 2. We zien met 
belangstelling' het resultaat van deze 
wedstriid tegemoet. 

VERLOOFD: 
RIET v. d. BRAAK 

en 

Te koop bij P. v. d. Made, 
Schijndelsedijk 11, , een best 
stierkalf. 

Een toom zware biggen, alle 
borgen, en een best huisslach
tingsvarken en wat winterap
pels bij J. Kroot, Nergeila 5. 

l(,-. Kers/aanbieding. 
Prachtige linksgeweven 

GERARD v. d. BOSCH 
Adelborst A der te kl. Woningruil. Heb kleine arbei-

derswoning, centrum van Box-

Dameskousen f 2. 65
Zware biggen te koop bij W. 

HEIJMANS2e Kerstdag 1951 tel, wil ruilen tegen grotere, 
Boxtel, Ons Doelstraat 4. eveneens in centrum. Bevra

van Esch, Roon<l 10a. 

VERLOOFD: 
MARTIN GRILIS 

DORA NAS 
en 

BEN NAS 
MARIET DINNISSEN 

2e Kerstdag 
Boxtel, Parallelweg Z. 35. 

Hierbij zeggen wij harte
lijk dank aan de buurtbe
woners, vrienden en ken
nissen, voor de belangstel
ling welke ons werd be
toond bij ziekte en overlij
den van onze dierbare 
Vader 
Wilhelmus v. d. Meijden. 

Fam. v. d. Meijden. 
Nieuwstraat 33. 

Te koop: wegens overcompleet 
goed onderhouden kleine 
Jaarsma haard. Billijke prijs. 
Te bevragen: A. v. Rosmalen
Montens, Breukelsestraat 75 A 

---- --------
Te koop gevraagd: fornuis
kachel, in goede staat. Brieven 
met prijsopgave no. 16 Mo
lenstraat 19. 

Gevraagd: een R.K. boeren
knecht. L. v. d. Ven, Selissen 1 

Te koop bij A. v. d. Sande, 
Kalksheuvel 53, een toom 
biggen. 

Te koop: een fornuis, wit 
emaille, z.g.a.n. Prins Hen
drikstraa t 16. 

In 't Anker 

Speciale Kerst- en 
Nieuwjaarsaanbiedingen 

1 fles Borreltje Rood 
1 grote pot Boerenjongens 

samen f 2,98 
1 fles Schilletje 
1 grote pot Abrikozen op sap 

samen f 2,85 
Verder alle soorten WIJNEN 
en LIKEUREN, o.a. Ver
mouth, Sieka, Garanto, Per
sico, Anisette, Samos, Bloed
wijn, Advocaat, Voorburg, enz. 

Allerlei KERSTKRANSJES, 
Fondant, Chocolade, Musket, 
Schuim, Biscuits en Kransjes. 
ALLERHANDE EN FIJNSTE 

SOORTEN KOEKJES. 
Appelmoes, per oot 35 cent 

FIJNSTE VLEESWAREN 
en niet duur. 

ROOMBOTER vanaf f 1,15 

C. de Jong-v. Kempen
v. HORNSTR. 12, - Tel. 523

'n Advertentie in 

Brabants Centrum 
heeft altijd succes, 

gen Molenstraat 19. 

Te koop: 
gedragen 
straat 80. 

een nieuwe en een 
winterjas. Molen-

Te koop bij P. Heymans, 
Roond 4, een partij Goudrei
netten à 20 et. per kg, tevens 
een partij knuisten. 

Bij L. v. Esch, Tongersestraat 
41, Kalfvaars, t.b.c.-vrij, aan 
telling 29 Dec., keuze uit twee. 

Net meisje gevraagd, voor dag 
of dag en nacht. Grote was 
buitenshuis. Bevragen Molen
straat 19. 

Te koop: twee vette varkens. Kousen• en Schoenhandel

M. v. d. Berk, Nergena 11 a. BREUKELSESTRAAT 6 3 

Á{,et de �sidaqen Muciseer zelf!. 
thuis gezellig bijeen 
onder het genot van 
een glaasje 

Oude Klare 

Wijn of Likeur 
van Slijterij 

P. RAAIJMAKERS
Ro:zemarijnstraat 2 

Wij leveren U 

alle instrumenten 
Gemakkelijke betaling· 

His Master's Voice 
Decca 

Philips 
Columbia 

Odion 

Gramofoonplaten,Dealer 

JOS v. OERS 
Burgakker 2, BOXTEL 

r:.:-
-

1 � 
- -c:-k :;j -;:b;: :- 7 

1 
1 
1 
• 

• 

'-7, SWIFT-schoenen VERLAAGD 1 
van 32,90 tot 25,90 

1 .. 
van 29,90 tot 22,90 
van 27,90 tot 21,90 
van 24,90 tot 19,90 

ALLE EN VERKRIJGBAAR BIJ : 1 
J. A. GEMEN Stationstraat 14. Tel. 296 BQXTE

:..J

L : 
Schoen• en Sporthándel en Pedicure-inrichting. ----------

VOOR BETERE 

HEREN- EN JONCENSKLEDINC 

Speciaal Heren demi-saisons 

39_1s _ 49_so. 65.oo _ 79_00 

Heren Ulsters en Winterjassen 

59_00 - 69.00 - 79_00 - 99_00 

Loden Dames- en Herenjasse� 

69.00 79_00 99_00 

,,IN DEN OOIEVAAR" 



.pe Redding -van Bethlehem keken naar de grote schildering van de
Driekoningen. Ineens begreep de pries
ter, wat die soldaten zo boeide. Met na
druk sprak hij, ,,Dat zijn onze beste 
vrienden. Ver uit het Oosten zijn ze 
gekomen. Zij waren magiërs. Ze kwa
men onze Koning aanbidden en met ge
schenken vereren." 

HET GEBEURDE IN 614 ...... 

,,'t Is afgelopen", stootte hij uit. Zijn 
adem stokte. Hij was er verschrikkelijk 
aan toe. Zijn koppelriem was nat van 
het bloed. ,,Ik kan niet meet", zei hij 
nog en zakte in elkaar. Hij lag daar als 
een hoopje ellende vóór de kerk van 
Bethlehem. Er -stonden enkele vrouwen 
en een priest'er. Zwijgend trokken ze de 
bewusteloze man de trappen op. De 
priester stiet een kleine zijdeur open. De 
vrouwen droegen het lichaam de kerk 
binnen. ·En daar keken duizend ogen 
angstig toe. Want de grote basiliek van 
Bethlehem was helemaal vol vluchtelin
gen. 
De vrouwen legden de man achter in de 
kerk op de vloer. Stil stonden de men
sen e� om heen. Ze vertelden fluisterend 
aan hun buren wat er te doen was. 
Ineens begon midden in de kerk een 
stem te spreken. Een stem als een oor
'qeel. De menigte, drong op, om de rijzi
ge priester te verstaan. De kinderen ble
ven· zitten. Er ·waren ontzaggelijk veel 
kinderen. Dit zei de stem, klaar en 
'rustig: ,,Jerusalem staat in brand. De 
Perzen zijn in aantocht. Laten wij bid
den, dat de Heer ons genadig zij!" 
Het volk wierp zich op de grond en 
enkele diakens zongen staande het 
,,kyrie eleison". ,,Heer ontferm U over 
ons". Eentonig en zwak antwoordden 
enkele stemmen. Het lijzige geluid zwol 
aan en vervulde de ruimte. 
In zijn wijde mantel, als een nieuwe Pe
trus, ging de grijze priester met een ge
weldige sleutel naar het voorportaal en 
sloot de zijdeur. Achter in de kerk bleef 
hij ··staan. Daar lag de gewonde soldaat 
dood te bloeden. De priester knielde en 
haalde een gouden doosje uit zijn man
tel. ,,Wilt ge het Heilig Brood ontvan
gen?" vroeg hij. De soldaat kreunde. De 
priester !;,oog zich verder over hem heen. 
,,Vader", sprak de man toen zachtjes, 
,,de Perzen verwoesten alles ... Niets ont
zien ze. Ons leger is uiteengeslagen. 
Vanqacht willen onze mannen terugko
men in Bethlehem, om te redden, wat te 
redden valt. Maar de Perzen zijn vlak
bij ... vlakbij ... " 
"Het is goed, Joel", zei de priester. ,,Ik 
rzal de mensen toespreken en hen troos
ten. Zie hier het Lichaam des Heren". 
Hij maakte een kruis op het voorhoofd 
van de man en legde de Hostie in zijn 
mond. De soldaat sloot zijn ogen en lag 
roerloos. . 
De priester ging op het wasbekken staan. 
Hoog richtte hij zich op. Met zijn sleu
tel sloeg hij tegen een koperen plaat. 
Verscheidene malen. Het werd stil in de 
kerk. .. heel stil. .. 
Toen, plotseling, klonken er stemmen 
van buiten. Er werd op de grote deur 
gebonsd. Men riep daar, en ·gilde luid. 
Waren dat reeds de vijanden? De pries
ter aarzelde. Wat moest hij doen? En 
als. het vrienden waren: • de kerk was 
stampvol mensen. Er kon toch niemand 
meer bij. Weer sloeg hij met zijn sleu
tel... Hij wilde gaan spreken, maar een 
vrouw kwam zeggen, dat er mensen uit 
Bethanië voor de deur stonden, vluchte
lingen met kinderen. 
,,Hoeveel?" 
Ja, dat wist ze niet. Een grote groep 
van honderden.. Ze stonden bij de ingang 
en smeekten om binnen te mogen. 
De priester baande zich een weg door 
het volle Hij opende· de grote kerkpoort. 
God, wat een schouwspel. Vluchtende 
moeders. met hun kinderen op de schou
ders, vrouwen die elkaar voortsleepten, 
met verwarde haren, met flarden van 
kleren. 
Wijd duwde hij de grote poort open. 
Knarsend en schriemend draaiden haar 
scharnieren. In brede stroom golfde het 
volle dagli_cht binnen, en met het dag
licht de honderden verjaagden, bc;ang
stigde vrouwen en kinderen. 
De diakens drongen het volk terug. Ze 
brachten de vluchtelingen in de linker-

• zijbeuk. Willoos lieten dezen met zich
doen: een grote kudde schapen in een
veel te kleine stal. Dat kon zo niet lang
meer duren, nee, niet lang. Maar het

• zou ook niet nodig zijn! De priester
• hoorde ver in de bergen de kreten van
de voorhoede der Perzen, het gekletter

_ der wapenen en bazuingeschal.
Hij overschouwde de menigte. Hij zag
de angst en de wanhoop groeien. Nu 
moest hij spreken. En hij deed het met
al de kracht, die in hem was. Zijn
sonore stem bracht kalmte onder de

• mensen, die dicht tegen elkaar stonden.
• God, wat een menigte. Nog even en de
• Perzen zouden binnenstormen, de man
nen doden, de vrouwen onteren, de kin
deren als slaven mee voeren. Hij gruw
de, toen hij daar aan. dacht. Ann volk
van Bethlehem, bijeengedreven in d-e

. Geboorte-Basiliek. Honderden jaren ge-
leden was deze kerk gebouwd boven de

• grot, waar eens Jezus Christus geboren
was. Unks op de muur waren de her
ders geschilderd, die het Goddelijk Kind

• in de grot hadden gevonden, en rechts
de Koningen, die Jezus kwamen aanbid
den met goud, wierook en myrrhe. Het
zonnelicht viel er in hel-lichte banen
over heen.
"Kinderen, sprak de priester, weest niet
bang voor de vijanden, die het lichaam
kunnen doden. Vreest veeleer de vijand

- die èn ziel èn lichaam ten verderve
brengt. Hier in Bethlehem is onze God
op de wereld gekomen. Hier is het Huis
van Koning Christus. Hij is nog bij ons.

• Uw hart zij niet bevreesd of ontsteld.
De kerkpoort laat ik open. Want geen
poorten kunnen ons beschermen, alleen
de levende God." 
Dan vouwde hij zijn handen. En hardop
bad hij: ,,Grote God, Die hebt toege
staan, dat alle kinderen hier in Bethle
hem vermoord werden door de wrede
koning Herodus, - wij smeken U, spaar
deze keer Uw gelovig volk Laat deze
gruwel aan ons voorbijgaan. Doch niet

• onze wil geschiede, maar de Uwe."
En ge�eel het ,�?Ik antwoordde: ... Amen,
Het z11 zo ...... 

Met een geweldige macht kwamen de
Perzen aangestoven. De ruiterij voorop

. als een orkaan. Ze wisten het reeds van 
de verspieders: de grote tempel midden 
in het stadie, dáá1· waren de Joden heen 
gevlucht. Daar zouden ze hun woede 
kunnen koelen, zich botvieren; daar 
waren vrouwen en kinderen te winnen ... 
Als een wervelwind vlogen ze de ber
gen af, door het dal naar Bethlehem, 
recht naar de Basiliek van de Geboorte. 
Het stadje leek uitgestorven. Alles lag 
stil en verlaten. Nergens zagen ze Jood
se soldaten. Snel oml'ingden ze van alle 
kanten de Basiliek. Een. afdeling ruiterij 
stoof naar voren, .op de poorten af: de 
schilden klaar, de lansen geveld, de 
zwaarden getrokken ..... . 
Stilte ...... 
Wijd open tempelpoorten .. 
De ruiters sprongen van hun paarden. 
Ze liepen behoedzaam de treden op ... 
Elk moment verwachtten zij een aanval 
van de Joden. 
Was het een hinderlaag? 
De aanvoerder gaf een teken. Hij wilde 
de boogschutters een salvo pijlen naar 
binnen laten sturen ... doch hij brak zijn 
gebaar af. Met verwonderde ogen keek 
hij naar de afbeelding in het voorpor
taal van de tempel. 
Hij zag iets, wat hem ineens niet bang 
deed zijn voor een onverhoedse aanval; 
iets, wat zijn vechtlust deed afnemen. 
Hij wenkte zijn officieren. 
Ze stonden aan de ingang van de Basi
liek. 
Ze keken naar boven. Een grote eerbied
waardige gestalte kwam op hen af. Ze 
hieven hun zwaarden. Nu stond de oude 
priester voor hen in het volle licht. Toen 
de Perzen zijn ogen zagen, lieten ze hun 
armen zakken. Achter de grijsaard ont
waarden ze het knielende volk 
,,Wie zijn zij?" informeerde de aanvoer
der kortaf. Hij wees met zijn gepantser
de vuist naar dl:' rechter-zijmuur. Allen 

,)('.ij kwamen uit Perzië", sprak de aan
voerder tot zijn volgelingen. ,,Onze wij
zen zijn de magiët-s van koninklijke bloe
de. Zij zijn juist zo gekleed, als dezen." 
Hij wendde zich tot de priester: ,,En dat 
beeld van de Zon, in het voorportaal, 
wat betekent dat?" 
,,Onze Koning is de God van het Licht. 
Het Licht schijnt in de duisternis, maar 
de duisternis nam het niet aan. Doch wij 
hier in Bethlehe�11 vereren de Koning van 
het Licht en ook Uw magiërs zijn ge
komen om Hem te aanbidden. \'v'ant 
hier, op deze plaats, waar wij staan, is 
het Licht op de wereld gekomen. 
,.,Roep dan uw mannen", sprak de aan
voerder tot de priester. ,,Want als onze 
mat,;iërs uw vrienden zijn, willen wij die 
vriëndschap hernieuwen. Uw broeders 
zullen onze broeders, uw vrienden zul
len de onze zijn." 
De officieren keerden zich om en 
lieten hun mannen rusten. IJlboden 
reden naar het Zttiden, om de mannen 
van Bethlehem te waarschuwen. Zo 
kwam de vrede in Bethlehem en van 

• daaruit weldra in geheel het Heilige
Land. Dit gebeurde in het jaar 614.

Kerstmis en Kerstgebruiken 
Omgeven met een glans van hemels licht 
werd de Heilsmare in de Kerstnacht aan 
de mensheid verkondigd, toen de Enge
len aan de Herders verschenen én zon
gen, Heden werd een Kind geboren. 
Deze boodschap, de vredesboodschap 
voor alle tijden, herdenken wij ieder jaar, 
als de natuur als het ware dood is, de 
wereld donker en alles verlaten en troos
teloos schijnt. 
Maar temidden van deze dorheid neemt 
de zon haar wende. Zij klimt langer op 
naar het zenith, en terwijl de Heidenen 
dan hun offers brachten aan de niet be
staande lichtgoden, pelgrimeren thans de 
Christenen van alle landen en volkeren 
naar hun verlichte kerken, om in aan
bidding en in dank de geboorte van de 
Vredesvorst te herdenken. 
Dit is dan ook het Kerstfeest. De komst 
van de Vredesvorst en van het Vredes
licht in de donkere tiiden, donkere tijden 
voor de tijdgenoten van de Christus, om
dat zij geen uitkomst meer hadden en 
voor ons door de plaatsing van het 
Kerstfeest in het barre winterjaargetijde. 
Daarom zijn Kerstmis en licht identiek. 
Het Licht van de wereld is geboren en 
om dit te symboliseren, baadt het aitaar 
in een zee van kaarsenlicht. 
In de huiskamer werpen enige kaar�ies 
hun zachte gloed over het Kindje in de 
kribbe, over Maria en Jozef die biddend 
neergeknield over hun kind waken, over 
de herders, die in eerbiedige verbazing 
naar dit tafere'el kijken. 
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Verschillende gebruiken, ingegeven door 
diverse motieven, omringen het kerst
feest. 
Het mooiste van deze is zonder twijfel, 
het wiegen van het Kerstkindje. 
Is een Moeder niet het gelukkigst als 
zii haar kindje kan wiegen? En daarom 
is het niet te verwonderen dat zij ook 
het Christuskindje gaat wiegen in de 
Kerstnacht. Vooral in Duitsland wist dit 
gebruik zich in de kerken te handhaven 
en wel tot in de 16de eeuw. 
Ontroerende Kerstliederen, die spraken 
van Moeder- en Kinderliefde weerklon
ken dan als de wiegezang voor het 
Kerstkindje. 
Naast het Kerststalletje kwam ook al 
vrij spoedig het gebruik in zwang om 
een kerstboom te plaatsen. 
In Christelijke zin, kunnen wij 111 de 
Kerstboom het symbo_ol van Christus 
begroeten, die het ware licht en _de 
vruchten van het eeuwig leven aan ·de 
mensheid brengt. 
De Germanen versierden bij hun Zonne
feesten de eeuwig groene den met licht 
en geschenken, en in de Christelijke 

• symboliek kunnen wij een enting van
een oud Germaans gebruik met de 
levensstof val} het Christendom qe
groeten.
In de Middeleeuwen werden de tonelen
van de Kerkspelen opgefleurd door het
plaatsen van de z.g. Paradijsbomen.
Terwijl deze spelen zich geleidelijk aan
van de Kerk distancieerden, werden de
bomen met Kerstmis in de Kerk zelf ge
plaatst, omringd door brandende kaar-;
jes.
Van hieruit begon de kerstboom zijn
zegetocht.

-o-

Nadat in de Kerk met het bijwonen van
de Nachtmis de Allerhoogste eer, lof en
dank was gebracht, verenigde men zich
vroeger - evenals dit nu nog het geval
is - aan de Kerstdis.
Typische gebruiken werden vroeger tij
dens het nuttigen van deze dis in acht
genomen. Er moest o.a. gezorgd worden
dat er een laaiend open haardvuur was,
het z.g. Kerstblok.
In Engeland was het de plicht van de
landheer, dat hij al zijn boeren en pach
ters onthaalde op een feestdis, terwijl
ook de armen zich bij hem konden ver
voegen. Zij werden dan onthaald op rost
bea f en worst.

• Een hoogtepunt van de kerstdis was zon
der twijfel het opdienen van de kop van
een wild zwijn. Zonder twijfel om de
delicieuse waarde ervan" maar in zich

toch ook een herinnering aan Gullinbor
sti, het ever met de gouden borstharen, 
waarop de Germaanse God Frey door 
de luchten reed. 
Ook in ons land en wel in de GelJerse 
Achterhoek kent men eer, dergdijke 
mythologische figuur, in "Ü1rk met de 
Beer, die op de Midwinteravnnd - dat 
is rondom Kerstmis - rondwaart en al 
het onbeheerde landbouwgerii zal mee
nemen. Het was dan f,ok zaak dat dit 
was opgeruimd. 

-o-

[('n kerstdis was evrneens niet volledig 
al,; het voorlezen van het fa·ar;ç:elische 
Kerstverhaal er niet ;un voorafging of 
er het slot van vormde. 
Om sommige plaatsen it. ons land zal dit 
nog wel geschieden, ma.:ir d.:r. mooie ge
bruik zal eveneens als zov"Je andere wel 
in het vergeetboek zijn geraakt. 
In Friesland werd tifdens het Kerstmaal 
een sprookje verteld van "Moeder de 
Gans", waarschijnlijk geïnspi,eerd door 
de gans, die men dan verorberde. 
Naderhand verhaalden de ouderen de 
bekende Kerstverhalen van Dickens. 
En hoeveel fantasieën en legenden zijn 
niet in die wonderbare nacht ontstaan? 
Fantasieën en legenden, die ons naast de 
wonderbare gebeurtenis, herinneren aan 
de oerkracht van Moeder Aarde, die on
danks de kilte �an het ogenblik leeft in 
al haar geledingen, die het wintergraan 
doet groeien, die de stoffen verzamelt 
voor het botten van de bomen, die ver
nietigt, doet leven en alles voedt! 
Deze oerkracht zal zich voor een kort 
ogenblik - aldus het volksgeloof - in 
de Kerstnacht uitbundig· uitleven. 
Precies om twaalf uur bloeien dan de 
appelbom,;:n, de roos verspreidt haar lief
lijkste geuren, (denken wij in dit verband 
aan Haar die wij met j<erstmis vereren 
als de Roos van Jericho), het water in 
bron en put wordt wijn en de luchten 
klateren op in een gouden glans. De 
bijen zoemen en zingen in hun korven 
een blij lied. 
De talrijke verzonken klokken in poeleü, 
over�troomde gebieden en vijvers be
groeten met hun klanken de Nieuw Ge
borene en de dieren op stal en in huis 
vertellen elkaar van de Grote Gebeur• 
tenis van de Kerstnacht. 
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Uit bovenstaande schets valt duidelijk op 
te maken dat Kerstmis naast een Kerke
lijk, vooral ook een huiselijk feest was. 
De huiselijkheid van dit feest dreigt ver
loren te gaan, mede door de opvattingen, 
dat die dag zich leent voor allerlei za
ken, die niets met het feest hebben te 
maken. Daarom is ee!1 verdieping van de 
huiselijke viering van het Kerstfeest een 
eis van de eerste orde. 
Wij Katholieken hebben in deze een 
voorname plicht. Mogen wij deze plicht 
verstaan en ons o.a. behoeden voor een 
imitatie van het "kerstmannetje", een 
zeer slap afgietsel van de goede J-1. Man 
uit Spanje. 
Kwam Sinterklaas uit het lichte, zonnige 
Zuiden, ons Kerstmannetje komt uit het 
ijzige Noorden. 
Licht is de glans van het Kerstfeest. De 
ijzige Noordenwind is de· metgezel van 
hen, die de boodschap van Kerstmis niet 
meer verstaan. 

De fluitspeler 
KERSTVERHAAL VOOR DE JEUGD. 
Er dwaalde een eenzame figuur over de 
velden van Bethlehem.· Het was Simon, 
de kleine herdersjongen, die van zijn 
vader een vrije dag had gekregen en zich 
nu een? graag wilde vermaken in de na
tuur. Simon was vergezeld van zijn 
hond, een trouwe speelkameraad, die 
nooit van zijn zijde week Met deze 
,,lobbes" kon hij - wanneer hij lang 
genoeg gewandeld had - een heerlijk 
robbertje vechten. Dan rolden en tolden 
ze in wild plezier over elkaar, wel een 
half uur lang. Totdat Simon weer eens 
doodmoe neerviel en de hond zich naast 
hem neervleide. Het werd toen een ge
noeglijk middagdutje, waaruit Simon 
niet eerder ontwaakte, dan toen zijn 
hond luid blaffend opsprong en waar
schuwend heen en weer rende. Nieuws
gierig keek Simon om zich heen. Op 
enkele honderden meters afstand zag hij 
een kudde schapen naderen. Dat zou 
echter niets bijzonders geweest zijn, als 
hij daarbij niet een oude herder had ge
zien, die haast niet meer ter been kon 
blijven, naar het leek Simon liep vlug 
op de man toe. Deze was heel oud en 
zo te zien de uitputting nabij. Toen hij 
Simon zag, verhelderde zijn wanhopige 
blik Hij vroeg de jongen of deze hem 
naar de schaapstallen - ee_n paar kilo
meters verder - wilde brengen. Simon 
deed dat graag, ook al moest hij er zijn 
vrije middag aan opofferen. Zijn vader 
had hem immer geleerd, dat er geen 
beter werk was dan andere; hulpbehoe
vende mensen helpen, en daarom bracht 
Simon de man en diens schapen naar 
huis. Hij vleide de oude man neer op 

• een zacht veldbed en zocht water en
voedsel voor hem. Spoedig kwam de
grijsaard weer op krachten. Hij was erg
dankbaar voor hetgeen Simon gedaan
had, maar hij was arm en kon niets weg
schenken. Of tóch ! Hij had nog een
mooie fluit. Daar kon hij o zo schoon op
spelen. Die, ja die mocht Simon wel hou
den. En hij zou zijn jonge vriend
's avonds ook nog wel het spel leren ......
Overgelukkig toog Simon met zijn fluit
huiswaarts. Maar iedere avond keerde
hij er weer mee terug naar de oude her
der om het fluitspelen te leren. Na heel
lang en heel geduldig oefenen, zei de
man op zekere keer, dat Simon de mu
ziekkunst goed onder de knie had. En
daarom zou de kleine herdersjongen
's avonds tijdens het kampfeest 'n keer
op mogen treden voor de grote menseü.
Dat was een gebeurtenis! Alleen de
beste zangers en muzikanten mochten
op d.eze avonden optreden, gus voor Si
mon was het een hele eer .... :. 

Toen het kami;wuur 's avonds ontstoken
was en alle herders een goed plaatsje
hadden uitgezocht, begon Simon zijn
liederen te spelen, eerst wat schuchter,
maar al gauw zó schoon dat de herders
telkens om nieuwe liederen vroegen.
Juist toen Simon aan zijn laatste muziek
werkje - een oud herderslied - bezig
was, gebeurde er echter iets vreemds,
iets beangstigends zelfs. Er flitste plot
seling een verblindende lichtstraal uit de
hemel of hen neer, terwiil een vreemd
geruis nader en nader kwam en hen zeer
bevreesd maakte. Opeens hoorden ze
echter iemand spreken. Toen ze opke
ken zagen ze dat het een wonderschone
engel was, die _tot hen zei: ,,Vreest niet,

want zie, ik boodschap u een grotè 
vreugde, die geheel het volk geldt: dat 
u heden in de stad van David een Zalig'.
maker is geboren, die Christus de Heer
is. En dit zij u ten teken: ge zult eeri
kindje vinden, in doeken gewikkeld eü
neergele_gd•in 'n kribbe." Toen verdweert
de engel weer in de donkere nacht;
maar engelenkoren zongen nog, ,,Ere
aan God in de hoge, en vrede op aarde 
aai1 de mensen van goede wil." '

. 

Direct ijlden de herders heen. In ·een 
rotsspelonk vonden z_e het Kind. Het lag 
in een voederbak op wat stro en ge: 
wikkeld in doeken. Omdat er zoveel her
ders waren, kon de kleine Simon echter 
niets zien. Hij werd telkens terug ge
drongen door de v�.el grotere mannen; 
die hij met verbijstering in hun stem 
hoorde spreken over de schoonheid vart 
het Kind, de goedheid van de lieve 
vrouwe en de bezorgdheid van de man, 
die bij hen was; juist begon zich eert 
grote droefenis meester te maken van 
de kleine herdersjongen, toen zijn vriend: 
de oude herder, binnenkwam. Deze zag 
Simon's verdriet en zei toen: ,,Kom Sis 
mon, al? je het Kind niet zien kunt, laat 
Het dan horen dat je er bent. Speel ie 
mooiste wijsje op de fluit". Verrukt over 
dit idee, nam Simon de fluit en liet de 
heldere tonen door de kleine ruimte 
dansen. Maria zag, dat het Kind de mus 
ziek hoorde, want Het kraaide van ple� 
zier. De Moec!er Gods vroeg toen aan 
de grote herders, wie deze mooie mu
ziek wel maakte. ,,Dat is Simon", zeidei;i 
ze, en meteen drongen ze hem naar 
voren tot .. hij bij Maria stond. Deze pak.
te de ver,Îegen geworden herdersjongen 
vriendelijk bij de schouders en vroeg 
hem heel lief of hij bij Jezus, Het Kind,
wild°e gaan zitten en dan nog eens zo'n 
mooi lied wilde spelen? Of Simon dà.t 
wou! Hij speelde, zoals hij het nog nooit 
gedaan had! Toen het uit was vroeg 
M.i!ria of hij weer eens gauw terug zou 
komen. En d�t deed Simon. Elke dak 
was hij in de grot om voor de kleine 
Jezus op de fluit te spelen. Ook was hij 
er toen de Drie Wijzen uit het Oosten 
het Kind kwamen bezoeken. Ook toe11 
had hij op de fluit gespeeld. En ze had
den hem toen rijke kleren gegeven eo
sieraden voor zijn moeder. Op zekere
dag eçhter kon Simon niet voor het Kind
spelen. Dat was toen de wrede soldaten 
van Koning Herodes alle kleine kinde
ren wilden vermoorden en de Heilig� 
Familie daarvoor gevlucht wa_s. Dat gaf 
een hele droefheid in het hart van de 
kleine Simon. Maar de gedachte, dat hij 
Jezus al meer dan een jaar lang ver
maakt had met zijn muziek, stemde hem 
toch ook • weer blij. En die blijdschap 
werd nog vergroot door de zekerheid, 
dat Jezus niet gedood was door de vré
selijke bende van de verschrikkelijke 
Herodes. Eéns zou hii Jezus weer terug 
zien ...... Eens ...... en dan zou hij Jezus 
ook het fluitspel en kunnen leren! 

Kerstmis. thuis 
JEUGDHERINNERINGEN. 

Tegen dat het Kerstmis werd, gingen 
wij, de jongens, samen naar de bossen. 
We maakten dan een lange tocht. Vader 
had gezegd, ,,Breng een kerstboom mee. 

• Je kunt hem zo meteen kappen op de
hei, als het een "vliegende" boom is,
maar als je in een bos komt, moet je het
eerst vragen. Denk er aan: geen grote,
maar 'n mooie!"
's Avonds laat kwamen we thuis. Soms
had het al gevroren. Dan hadden we de
schaatsen meegenomen en waren we
dubbel moe van het ijs. Als we gegeten
hadden, mochten we boven op de zol
der gaan rommelen. Samen met vader
hadden we een kerststal gebouwd. Elk
jaar moest hij worden nagezien of ver
anderd. De beeldjes hadden we lang ge
leden eens van heeroom cadeau ge-

• kregen.
Emilie en Threes knutselden kleine
kerstversieringen voor de huiskamer en
de tafel. Wij hadden hulst gezocht; niet
de gewone, maar met die rode ballet
jes. Threes maakte ze nog mooier met
zilver. Ook kon ze prachtige klokken
maken van rood papier en sneeuwvlok
ken en engelenhaar. Met de kleintjes
ging ze mos halen in de bossen. Dat was
nodig voor het kerststalletje. Bij Mieke
van Aele mocht ze kaarsen kopen. Want
oo het Kerstfeest horen kaarsen; kaars
jes in de boom en in het stalletje en op
de tafel. Emilie zou wel standaardjes
maken:· waar ze in pasten. Ook maakte
ze sterren, blinkende, grote en kleine.
Die stak ze op het gordijn of op het be
hangsel.
's Avonds kwam tante Marie "vertellen".
Tante was vroeger "juffrouw" geweest.
We zaten in het schemerdonker naar
haar te luiste·ren. Ze kende een hele boel
sprookjes, en ze kon alles zo echt dui
delijk voorstellen. Toen ze gestorven
was, nam Emilie die taak over. Soms las
ze ook wel eens fijne kerstverhalen voor.
Want over Kerstmis zijn er vele boeken
m�t w9nderschone legenden.
Mama kon niet zo goed vertellen, maar
wel zingen. Dat was heerlijk. Ze zong
ons veel voor, hele lange geschiedenis
sen. Soms zat ons Threes dan te
schreien. Want mijn moeder kon erg ge
voelig zingen en heel hoog.
Bij het avondgebed bad mama altijd een
paar weesgegroetjes, met een eigenge
maakt gebedje om Kerstmis voor te be
reiden. De jongste van ons moest zeg
gen hoeveel dagen het nog was voor
Kerstmis. Dan bracht ze ons bij het
beeld van Maria. Ze vroeg aan Onze

Lieve Vrouw, dat ze onze harten rein 
zou maken, om er Jezus in te ontvangen. 
Kerstmis thuis. Nooit zal ik het verge
ten. Onuitwisbaar heeft zich dat bee!U 
in mijn hart geprent. Na de Heilige Mi's 
gingen we samen naar ons Kerststalletje 
en samen zongen we dan onze liedjes. 
Als vader iets op zijn hart had, vooral 
toen we ouder werden, dan liet hij ons 
's avonds langer opblijven. Vader kon 
dan alles tegen ons zeggen. En toch 
oraatte hij heus niet zo gemakkelijk. 
.Maar na zo'n avond van innig huiselijk 
geluk kon hij het wèl. Hij was dan nooit 
streng, maar wist ons met warme stem 
op 't een of ander te wijzen. ,,Ke'rstmis", 
zei hij, ,,Kerstmis, jongen, is een nieuw 
begin. Nou moest jij in het vervolg ... " 
En dan kwam het! 
Nu, na zoveel jaren is 't me duidelijk, 
waarom mijn ouders zo makkelijk met 
ons konden spreken over het levensge
heim. Als je Kerstmis overweegt en be
leeft, dan begrijp je haast vanzelf dát 
het gezin een heili�dom moet zijn; dat 
het moederschap iets verhevens is. En 
dat is dan allemaal zo gemakkelijk uit te 
leggen. Ongedwongen kon vader praten 
over reinheid en eerbied voor het meis
je, over liefde in het gezin en over Sint 
Jozef. 
Toen we groter waren geworden, luister
den we samen naar de radio. Daar kwa
men prachtige kerstverhalen over. Jan 
speelde piano, Threes viool en Emilie 
had goed leren zingen. Samen maakten 
we voor 25 December een Kerstvoorbe
reiding. Ieder moest wat doen. Vader 
mocht het evangelie voorlezen. En als 
h_ij daar mee klaar was, zei hij er soms 
nog iets van z\in eigen bij. 
Toen het huisgezin uit elkaar was ge
gaan, en broers en zusters hun weg had
den gevonden in het leven, toen was er
toch nog altijd één dag van feestelijke 
bijeenkomst: de 2e Kerstdag. 's Avonds 
gingen we allen weer naar vader en moe
der. We zaten samen aan tafel, gelijk 
vroeger. 
Kerstmis, neen nooit zal ik dat vergeten. 
God is mens �worden. Velen kunnen 
het niet geloven. Reeds als klein kind 
heb ik het aangevoeld. Als ik mijn eigen 
ouders zag, zag ik iets van de liefde en 
de menselijke goedheid van de Goede 
God. Ik zal Hem daar eeuwig dankbaar 
voor zijn. Veel ellende heb ik gezien, 
veel trieste ge�innen. Vele mensen me
nen, dat er geld nodig is, om een mooie 
Kerstdag te vieren. Ik zeg U: geen geld 
is nodig: dQch vrede in het gezin en 
ere aan God in de Hoge. 
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ee11og1ge 
Door F. A. Behrens. 

Mijn oudoom, Nikolai Sacharow.itsj, had 
in Litauen eens een bijzond.ere beleve
nis, die ik wel de moeite waard vond 
om aan U over te vertellen: 
Op een .mistige Decemberavond, ·enkele 
jaren voor de eeuwwisseling, bereikte 
mijn oudoom na een reis van bijna vier 
etmalen het Litause domein van vorst 
Golowin. Ofschoon de vorst afwezig 
was, daar hij om g_ezondheidsredenen 
de wintermaanden doorbracht aan de 
milde Zuidkust van de Krim, trof mijn 
oudoom het tóch omdat zijn bezoek juist 
samenviel met de viering van de naam
_dag van de landeigenaar. 

. . . • -o-
Het was daar in Litauen n.l. de gewoon
te, dat op de naamdag van de land
eigenaar de onderhorige hoeren hem 
gaven kwamen brengen in de vorm van 
broden, eieren, honing en was. De mees- . 
te van deze geschenken plachten onder 
het dienstvolk te worden verdeeld. Voor 
de oudgedienden was er behalve het ge-

, wone aandeel nog een toegift: elk kreeg 
een nieuwe linnen "litefka" 1) en een
gou4en "imperiaal" 2). Rentmeester 
Flodcir Iljytsj, die namens de afwezige 
vorst een en ander uitdeelde, hield bij 
die gelegenheid een lange . lofrede op 
de .niilde vrijgevigheid van dé irieéster, 
terwijl de oudjes, elk met de traditionele 
brandende waskaars in de hand, gedul
dig stonden te luisteren. Dat zij tot het 
uitstervend geslacht der voormalige lijf
eigenen behoorden was hun aan te zien, 
al was het alleen al aan de ruggen, ge
kromd onder een leven van onafgebro
ken zwoegen. ·slechts één was er, die 
volkomen rechtop stond, en in wiens 
hand de flakkerende kaars niet beefde. 
Het- was een eenogige grijsaard, wiens 
wreed geschonden gelaat de nieuwsgie
righeid van mijn oudoom gaande maakte. 
"Qui est donc ce cyclope?" vroeg hij 
na afloop van de plechtigheid aan zijn 
vrierid Fedja. Hij vernam, dat de man 
Jermolaj h_eette, en voor me�r dan hon
derd jaar op ditzelfde landgoed als lijf
eigene geboren was. Onder zeven Rus
sische heersers, van keizerin Jekaterina 
tot tsaar Nikolai Alexandrowitsj had 
deze Jemolaj geleefd . .,Wie weet, over
leeft hij ook ons, en maakt hij nóg de 
revolutie mee!" spotte Fedja. 

• Wat Jermolai's uiterlijk betrof: hierover 
deden allerlei geruchten de ronde. Mis
schien was het zo geworden door een
ong�luk, misschien door een strafoefe
ning. ,,Tu sais que nos aïeux n'avaient
pas la main qouce 3)_ Ik heb er overi
gens nooit naar gevraagd". En daarmee 
scheen dit onderwerp afgehandeld. 

-o-

Het was Kerstmorgen, toen Nikolai Sa
charowitsj, alleen wandelend langs de
bosrand, een hutje ontdekte, voor welks
scheefgezakte deur Jermolai bezig was 
een kolossaal houtblok met de hakbijl te 
klieven. Toen de oude hem zag nam hij 
eerbiedig de muts af en gr�tte met een
"God zegene uwe g_enade". 1-:.iij zegene 
jou eveneens, vadertje", antwoordde 
mijn oudoom: ,,Maar Jermolai, je doet 
me verbaasd staan. Ben ie werkelijk meer
dan een eeuw oud?"
"Om uwe genade te dienen! Honderd en 
<lrie jaar en vijf maanden heeft de Heer 
mij tot op heden gegeven. Ziet uwe ge
nade deze mooie laarzen? Die draag ik 
alleen op feestdagen. Onz.e meester, 
vorst Sergej Alexandrowitsi, gaf ze mij
op mijn honderdste verjaardag... Och 
ia, hij heeft mij veel gegeven: alleen 

.geen nieuw gezicht ... dát .kon hij niet." 
En grijnslachend legde Jermolai de bijl 
neer. 
Nu kon mijn oudoom zijn nieuwsgierig
heid niet langer bedwingen: ,,Vertel mij 
eens, vadertje, hoe is dat toch gekomen? 
Je zult zo wel niet ge)Joren zijn, neem 

ik aan: wat is er met ie gebeurd?" 
,,Ach, het is niets bijzonders, heer ... " 
,,Toch zou ik 't wel graag willen weten, 

, Jermolai." 
,,Zoals uwe genade beveelt." 
,,Ik beveel niets, vadertje, ik vraag al
leen. Als ie er liever over zwijgt, zal ik 
er verder niet meer op aandringen." 
Jermolai scheen een ogenblik na te den
ken; toen zuchtte hij diep en j,�gon. 

-o-

,,Het gebeurde meer dan vijftig jaar ge
leden, heer, in de strenge winter van 
1844. Ik was toen nog in mijn volle 
kracht; zonder overdrijving kan ik uw 
genade verzekeren, dat er in die tijd in 
de bossen van deze streek geen beer of 
ever huisde, waartegen ik niet ongewa
pend durfde vechten. 
Maar om nu teru'g te komen op die win
ter: die was zo verschrikkelijk, dat zelfs 
eeuwenoude berken door de felle vorst 
gespleten werden en met luid geraas uit
een kraakten. Het klonk als het knallen 
van geweerschot.en op een windstilk 
morgen. Nu weet uw genade wel, moe
dertje berk stamt uit Siberië en kan veel 
verdragen. Maar wat die winter ons 
bracht, was voor sommige bomen te 
veel, en wat de mensen aangaat: alleen 
al hier in de omtrek zijn er toen honder
den doodgevroren; zelfs veel wilde die
ren en vogels stierven. De wolven, ra
zend van honger en kou, drongen tot in 
de dorpen door, en verscheurden man
nen, vrouwen en kinderen. Hoeveel? Ik 
kan dit zelfs bij benadering niet 
zeggen ..... 
De lucht zat vol ijskristallen en het 
noorderlicht schitterde meermalen nach
ten achtereen. 
In die Decembermaand, waar ik van 
sorak, logeerde hier de kleine Jelenka 
niet haar njanja 4). Zii was het enig 
dochtertje van graaf Alexander Wladimi
rowitsi Baranowsky, wiens bezitting on
geveer 'n tachtig wjerst 5) van deze lag. 
De graaf was een verre bloedverwant 
van onze vorst, en Jelenka werd hier 
vaak gebracht, om met haar neefjes en 
nichtjes te spelen. Zij was een kleine 
engel, die Jelenotsjka - dat wist God 
het best, en daarom heeft Hii haar zeker 
al zo vroeg naar Zijn paradijs terugge
roepen. Het was een vrolijk kind, altijd 
dartel en zonnig ...... ach, hoe moet ik

dat uw genade duidelijk makeri? Als ze 
genoeg gespeeld had, en er maar een 
ogenblikje tijd was, tussen of na mijn 
werk, kon ie haar steevast hier in de hut 
vinden. Ze zat dan op dat bankje, daar 
in de hoek, dicht tegen me aangedrukt, 
en ik moèst maar vertellen, van alles en 
nog wat; ze kon er niet genoeg van krij
gen. De kinderen van onze vorst gaven 
er niets om, maar zij kon urenlang muis
stil zitten luisteren. ,,Jermolai", zei ze 
vaak met haar zilveren stemmetje: ,,mijn 
nianja kent ook veel sproo�jes en ge
schiedenissen, maar jouw verhalen hoor 
ik altijd het liefste ... " 
Ze groeide op, zo mooi en zo rein als 
een • watèi-lelie op een zomerse vijver. 
Maar na de dood van haar moeder kre
j!en wij Jelenotsika hier niet vaak meer 
te zien, en dat bedroefde mii. Wel hoor
den wij geregeld van haar door Grisia, 
een bediende van daarginds, die hier nog 
wel eens kwam opdagen. Jelenka, zo 
hoorden wij van hem, werd nu al een 
echte jongedame: zij was ook al twaalf 
jaar oud ... 
Het w� December in het jaar van die 
strenge winter, toen ze na lange tijd 
hier weer verscheen, en ik mij van de 
waarhefd van Grisja's woorden kon over-
·tuigen. 
Ik dacht eerst, dat ze zich nu misschien 
wel te groot of te voornaam z.ou voelen, 
om nog als vroeger Jermolaj's kameraad
je te zijn, maar dat kwam heel anders 
uit. Na een week vertelde ik haar mijn

Herder onder de herders 
Brabants Kerstverhaal 

Het verhaal dat wij U nu gaan vertellen, 
is geschied toen het pastoorke van Hoog 
Donken - stokoud en kuisversleten -
zich met Kerstmis weer eens "in de rij" 
zetté. 't Hele jaar door had het pastoor
ke assistentie gehad van een jonge Wit
heer, die toen feitelijk geheel alleen toe
zicht' hield op de parochie. Met dieë 
Kerstmis echter, berustte het oppertoe
zicht weer bij de parochieherder zelf, en 
kwain alle initiatief weer voort uit zijn 
helder gebleven geest en zijn regelende 
handen. 't Pastoorke was zijn eigen toen 
opnieuw te erg; hil werkte en organi
seerde weer als in zijn beste en vurigste 
kaj,elaansjaren. Hij instrueerde de kos
ter, de misdienaars en het koor. Hij ver
sierde ook de kerk en hoorde urenlang 
de biec:;ht van zijn willige en onwillige 
schaapkes. Dat is nu nog maar enkele 
jaren geleden gebeurd: De laatste dagen 
voor 't feest van Christus' komst was 't 
pastoorke de bezorgdheid van het pasto
riepersoneel ontglipt om hele dagen in 
.zijn kerk te vertoeven, de koster op de 
vingers te kijken, de misdienaars hun 
lesje te lezen en het koor aan te sporen 
toch vooral voor een stemmige Nachtmis 
te zorgen. Hij zag toe op het zetten van 
de kerststal, schoof 'n herder een paar 
passen dichter bij de kribbe, en liet de 
ster een luchtreis van jewelste maken om 
deze weer op de oude, vertrouwde plaats 
te laten belanden. Bij dat alles hoorde 
hij dan n_og biecht, zat urenlang in de 
naawe, besloten ruimte van de biecht-

• stoel, vèrschafte er raad, troostte en ver
maande er de mensen, zijn mensen. Net 
zolang deed hij dat tot de stroom biech
telingen weggeëbd was en hij alleen in 
de kerk was; alleen met de doodse scha
duwen, alleen met de heiligenbeelden, 
alleen met Onze Lieve Heer. 
Voordat 't pastoorke op de vooravond 
van Kerstmis door de donkere avond 
terng ging naar de pastorie, hield hii
nog even een korte wapenschouw. Alles
kwam daarbij nog wat beter op zijn 
plaats te staan dan het al stond, zodat 

het Kerstkindje in zijn kerk een waar
dige ontvangst bereid kon worden. Ten 
leste knielde hij nog even neer voor het 
altaar, waar zijn kleine figuur opg��lorpt 
scheen te worden door de grauwheid van 
het late uur. Onze Lieve Heer zag zijn 
oude • dienaar echter nog wel. En Hij 
hoorde ook het gebed van het pastoorke, 
dat bad voor de enkelen uit zijn paro
chie, die Christ.us de volgende dag niet 
wilden ontvangen. Bij wie voor Maria 
en Jozef, zoals twee duizènd jaar ge-
leden, !leen plaats meer zou zijn ........ . 
Onze Lieve Heer zocht toen een ziel 
om in dat grote hart yan 't kleine pas
toorke van Hoog Donken te bergen ...... 

��r� 
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Toen het pastoorke doodmoe van het 
zware werk thuis kwam, wachtte hem 
daar het bericht, dat 'ne Hoog Don
kense - een soort vrijmetselaar - ern
stig ziek lag en om geestelij!<e bijstand 
gevraagd had. 't Pastoorke verschoot er 
wat van en moest even tijd hebben om 
dit nieuws te verwerken. Het was ook 
zo moeilijk te geloven, dat de dwalende 
ziel van die "vrijmetselaar'' - waarvoor 
hij zijn hele pastoorsleven lang al gebe
den had - nog op het goede pad zou 
geraken. Een koortsachtig warm gevoel 
van vreugde doorstroomde hem bii de 
gedachte, dat hij - 't pastoorke van 
Hoog Donken - in deze Kerstnacht een 
ongelovige mocht leiden naar Bethlehem 
waar het Goddelijk Kind weer zou ge
boren worden voor al die zich in hun 
leven van goede wil tonen. 
Of men zijn assistent zou waarschuwen? 

domme gedachten. Toen omhelsde ze 
mij, en ze zei: .,Mijn lieve trouwe Jer
molaj, doe niet zo dwaas! Je wilt toch 
mijn vriend blijven? Weet ie, Jermolaj, 
als ik later groot ben, wil ik net zo sterk 
worden als iii, en ook voor niets bang 
zijn! Dan zullen we samen trouwen, en 
jij zult me elke dag verhalen doen!" !k 
begon te. lachen: ,,Maar Jelenka, duifie
lief, trouwen met Jermolaj?• 't Zou h.et
zelfde zijn alsof een prinses met een 
slaaf trouwde, en wat ben ik anders dan 
een slaaf?" ,,0 !'.' kwam Jelenka, .,maar 
vader is zo goed, en hij houdt veel van 
jou. Hij zal 't vast niet verbieden, als ik 
het hem vraag ...... " 
Ik wilde haar juist antwoord geven, toen 
njanja bqos de hut kwam binnenhijgen. 
Ze beknorde het meisje, dat "altijd en 
eeuwig zoek was", en mij, o)ndat ik met 
allerlei dwaze vertelsels Jelenotsjka ge
durig in beslag nam: Wat had die fami
lie op die manier aan het kind? ,,Je be
tovert haar helemaal met al die onzinni
ge geschiedenissen • v_an jou, schaam ie 
vadertje! En kom nu meteen maar mee, 
want we vertrekken aanstonds! Grisia • 
is zojuist met de boodschap gekomen, 
dat Jelenka en ik nog vandaag thuis ver
wacht worden. We gaan met de slee 
van ie meester. W'alka ment de goud
vos en de appelschimmel, en Grisja heeft 
al 'n geweer en twee pistolen, één voor 
Walka en één voor jou, meegekregen. 
Je kunt toch schieten voor 't geval, dat 
we wolven tegenkomen??" 
"Zeker, moedertje ... maar waarom die 
haast? Is 't niet verstandiger, tot mor
l'enochtend te wachten? Over 'n uur is 
de zon onder, ei, de rit duurt minstens 

(. Historisch verhaal uit )
\.. het Czarenrijk. / 
vijf uur ...... " .,Je vergeet, dat 't volle 
maan is, vadertje. En trouwens, niemand 
vraagt jou om raad. Morgen is het kerst
mis, en vandaag krijgt onze graaf voor 
het eerst na de rouwtijd weer eens gas
ten. Het spreel,<t vanzelf, dat hij Jelenka 
thuis wil hebben. En· sta nu niet langer 
te lummelen, maar schiet op, doof ie 
vuurtje met sneeuw en a.s, als je niet wilt, 
dat vannacht je hut _afbrandt, terwijl je 
weg bent, Want je moet met ons mee. 
Korri duifje! (dit was tegen Jelenka): 
wij _gaan maar vast, Jermolai komt wel, 
achteraan!" 
Ik stond in nog geen honderd tellen op 
de binnenplaats, maar de maan was al 
op, en 't ging al schemeren, eer de slee 
eindelijk vertrok. Daar zaten we dan, 
gehuld in een vracht pelzen om ons 
tegen de moordende oostenwind te be
schutten. Ik zat op cle achterbank, Jelen
ka en de nianje naast mij: vóór zaten 
Walka en Grisja. 
Eer wij wegreden, gaf mijn meester mij 
z.ijn laatste bevel: ,,Mochten er wolven 
komen; Jermolai, dan flink schieten! 
Maar als dat niet helpt, dan weet ie wat 
je te doen staat nietwaar?"· 
Ik nam mijn muts af, en antwoordde: 
,,Ik weet het, uwe genade." 
"God zegen dan jullie reis, en mijn .beste 
groeten aan graaf Alexander Wladimi
rowitsi ! Voorwaarts, met God! 
En daar reden we dan. De bellen rin
kelden helder door de stille vriesavond. 
In het eerst sprak niemand een woord: 
de ijzige kou sloeg ons als met een sabel 
in het gezicht. 
Toen opeens begon, tegen 't verbod van 
haar njanja, lelenka te praten: ,,Wat 
staat jou te doen, Jermolai, als de wol
ven komen?" 
,,Niets bijzonders, duifje", zei ik: ,,wan
neer ze al te brutaal worden springt Jer
molai van de slee en trekt hij zulke 
lelijke gezichten en vloekt hij zo vrese
lijk tegen de wolven, dat ze bang wor
den, en weghollen, zo hard ze kunnen!" 
Jelenka wilde nog iets zeggen, maar toen 
legde njania de hand op haar mond en 
keek zo dreigend, dat het kind verder 
zweeg. 

"Neen, neen!" weerde het pastoorke 
haastig en bijkans angstig af. Hij wilde . 
zelf naar deze stervende gaan. Hij te 
oud en tè zwak? Kom, ons pastoorke 
voelde zich tot alles in staat op dit ogen
blik. Neen, men moest nu niet alles in 
het werk stellen om bezwaren te vinden, 
want hij ging toch zèlf de bediening 
verrichten, en daarmee uit! 
Even later zocht het pastoorke zijne weg 
in de donkerte. Het was een heel eind 
gaans, van de pastorie naar het Vlieren
bosch, waar de man woonde. En de aan
houdende regen van de laatste weken 
had de wegen er niet beter op gemaakt. 
Gedurig schoof hij op de smalle voet
paden weg in de zompige drab van de 
doorweekte grond. 
't Pastoorke liep moeilijk en vorderde 
traag... De angst, dat hij te laat kon 
komen, deed hem toen stille verwijten 
maken aan zich ze\f, aan zijn eigèn ik, 
die het persoonlijke eergevoel misschien 
wel te sterk had laten spreken .. _ Bij die 
gedachte durfde hij niet stil staan; hij 
jakk.erde zich zelf af om wat vlugger 
vooruit te komen, maar in zijn . hoofd 
bonsde het vreemd en in zijn hart 
krampte een akelige benauwenis. Het 
pastoorke van Hoog Donken werd dui
zelig. De bomen schenen op hem neer 
te vallen, maar telkens als ze vlak ho
ven hem waren en hij er naar greep om 
er steun aan te vinden, bogen ze zich 
weer van hem af, zodat hij mis tastte en 
wankelde. Een grote angst maakte zich 
toen van hem meester, het was de angst 
dat hij deze nacht zónder Kerstgeschenk 
bij 't Goddelijk Kind aan z.ou komen. 
Toen stamelde hij z'n gebed, dat de ziel 
van de sterve.nde toch niet door zijn 
schuld verloren mocht gaan. Hij herhaal
de dat telkens weer, totdat het vreemde 
bonzen in zijn hoofd zich verhevigde 
tot hamerslagen, waaronder hij plotse
ling, als gebroken, weg gleed in een 
drassige regenplas, die in zijn ijlende 
geest de vorm kreeg van een diepe, duis
tere poel. ,,Dat is het einde" dacht hij 
nog ... maar, hoorde hij dat goed ... , was 
dat muziek, waren dat engelen, wat hij 
hoorde. Vreei:nd, hij bevond zich plot
seling temidden van herders, die, precies 
als hij, ook op de grond lagen. Ze sche-

Wij hadden naar schatting een goede 
veertig wjerst afgelegd, toen de paarden 
de oren spitsten en onrustig 'Yerden. En 
opeens hoorden we allen het gehuil van 
wolven. Het duurde niet lang of we kre
gen ze te zien op een maanlichte heuvel. 
Vandaar stoven ze als een zwarte vloed
golf over de sneeuw op onze slee af. 
Grisja duwde Walka en mij elk een pis
t9ol iri handen en zelf gebruikte hij· het 
geweer van vorst Golowin. Geen ·schot 
miste, maar dat was bij zo'n h·elder zicht 
en zo'n grote troep geen wonder. In het 
begin wisten we door telkens vuren een 
fikse voorsprong te behouden. Maar 
onze achtervolgers, al werden ze minder 
in getal, gr.ven de wedloop niet op, en 
zo kwam dan eindelijk het ogenblik, dat 
onze munitie op was. Het eerst trok 
Grisja zijn pels uit en smeet die in de 
sneeuw. De wolven (hun honger leek 
na 't verslinden van de g·esnetivelde mak
kers no_i heviger geworden) scheurden 
met woest gegrom het dure bont aan 
flarden en vlak daarop_ hoorden wij ze 

\weer hijg�nd dichterbij komen. Toen 
wierp Grisja ze zijn \aarzen toe, . en 
daarna gooide Jelenka haar bontmuts 
weg, tot woede van de niania. Opeens 
keerde Walka zich om en snauwde mij. 
toe: ,,Jermolai, hondsvot, blijf jij maar 
rustig zitten? Vooruit, ie kent je plicht!" 
Ik stond op, bekruiste mij, en sprong uit 
de slee...... . 
Hier onderbrak mijn oudoom het· _ver
haal: ;,Was dat werkelijk het bevel van 
je meester?" 
Jermolai knikte: ,,Zo was het heer, en 
het sprak immers vanzelf voor een lijf
eigene ...... " 
"Wat een tijden!" mompelde•,- Nikolaj 
Sacharowitsj : maar ga verder, vadertje". 

-0-

"Mijn verhaal is niet lang meer. Ik lag 
nog maar pas in de sneeuw, of 9at satans
gebroed viel met ik weet niet hoeveel 
tegelijk op mij aan. Ze rukten aan mijn 
kleren, en vochten en beten met een 
duivelse moordlust. Ik had mijn dolkmes 

bij me, en ik kan uw genade verzeke
ren, dat ik nooit vroeger of later zo ge
ducht mijn leven heb verdedigd. Op het 
laatst zag ik alles in een waas van 
bloedrood en zwart. Ik stak lukraak, 
maar telkens zag ik weer blikkerende 
wolven tanden en ik begreep, dat deze 
strijd niet lang meer duren kon. Eén 
monsterachtig groot dier, een waar hel
legedrocht, vloog mij naar de strot, en 
hoewel ik het zwaar met mijn mes moet 
verwond hebben, verdubbelde dit alleen 
de woede van het beest. Ik voelde :zijn 
hete adem over mijn gezicht hijgen en 
opeens was er, één ogenblik maar, een 
pijn, zó scherp, als ik vroeger of ·later 
nooit meer gekend heb. En -bloed, niets 
dan bloed: over mijn gezicht, over miin 
handen, overal. ..... ·Mijn God", dacht ik, 
,,het zijn er te veel... Erbarm U, Heer, 
over Uw dienaar Jermolaj". 
Maar, ons einde komt niet altijd als wij 
het verwachte11 dat zal uwe genade ook 
wel weten. Terwijl ik mij al aan de dood 
dacht overgeleverd, beleefdè ik nog één 
laatste ontzetting, die mij het bloed deed 
stollen. Verstijfd van schrik zag ik op 
een halve wjerst afstand de paarden stil
houden, en ik hoorde d_r:ie stemmen tege
lijk jammeren: ,,Jelenka ! Jelenotsjka !" , 

r 

Boven·· allen ·üit klonk de' sfom.-van Wal,. 
ka, de koetsier: ,,Jer-mo-laï-ï ! Red Je
len-ka ! !" ,,-, 
Wat kon er aan de hand zijn? Was het 
kind uit de slee, 'gevallen? Een ijskoude 
ang�t deed mij verstijven. Wat kon ik 
no� doen, en hoe kon ik h�lp�n. ik die 
voor drie kwart stervend telkens opnieuw 
door de wolven besprongen en op de 
wqnd getrokken werd? 
"Here God", bad ik: ,,Zend een engel 
uit Uw hemel om Uw duifie� Jelenotsjka 
te beschermen!"· 
En toen heeft God het gebed van Jermo
laj verhoord. Want. Hij was het, die ons 
Jelenka's vader toezond, graaf Alexan
der Wladimirowitsj, die verontrust door, 
het lange uitblijven van zijn kind, 011� 
met zijn slee en go�d bewapend, juist .OP 
dat ogenblik tot onze redding ontmoet
te. Met een paar schoten joeg hij de 
wolven bende uiteen .... ·.. Zonder de· 
kom�t van die goede heer -had Jermoiaj 
tI . dit verhaal niet kunnen navertellen. 
En wat m'n gezicht betreft: Ik dank 
God, dat Hij mij nog één oog gelaten 
heeft ... " 

_;0-

"Het was al voorbij Driekoningep 
eer ik voor het eerst uit bed mocht 
Graaf Alexander Wladim'irowitsj heeft 
mij in zijn huis verpleegd: hij, wilde mii, 
toen ik weer beter was, niét naar ·•mijn 
meester terugzenden en heeft mij ten
slotte voor duizend roebels van vorst 
Golowin. overgenomen. Naderhand' heh 
ik gehoord, dat .Jelenka zich opzettelijk 
uit de slee had laten vallen; wa_t ik trou
wens al vermoedde. Zij had mij willen 
helpen...... 

• 

Die gebeurtenis heeft haar hevig aange
grepen, en· na die tijd had 't kind, '.'4t 

• vroeger altijd kemgez.ond was, dikwiils 
zware koortsen. Twee jaar later, in 1846, 
is ;zij ge_storven, en een paar maanden 
daarna heeft de Heer ook ·haar goede 
vader tot Zich genomen. De bezitting 
met alle levende zielen vielen als erfdeel 
toe aan de familie van mijn vroegere 
meester, die intussen door zijn zoon 
Alexander Pawlowitsi, de. vader van de . 
tegenwoordige vorst, was opg�volgd ...... 

''Van hèm en zijn zoon heb ik veel goeds 
ondervonden, maar een mees.ter als graaf 
Baranowsky en een kleine • engel aJs.. Je-. 
lenotsika zal ik nóóit meer op aarde :vin
den, zomin als ik ooit die kerstnacht van 
J.844 zal vergeten. 
"Weet u, heer", èn glimlachend nam hij 
de hakbijl weer op, .,er is een gezegde 
onder 't volk van deze streek en - daf 
luidt: wanneer iemand levend van onder 
de wolven vandaan gehaald is, lust de 
dood 'hem.de eerste vijftig jaar niet meer.
Uwe genade geeft misschien niet veel
om zulke spreekwoorden, maar aan mij
heeft het zich wel bewaarheid ...... " 

-o-
Mijn oudoom darik_te Jermolai voor zijn 
verhaal: hij tekende het op in zijn dag
boek en voegde er dit aan toe: ,,Zolang 
er in moedertje Rusland nog Jermolaj's 
te vinden zijn, zal het "heïlige Rusland" 
van alle eeuwen niet sterven." 
1)Russische kiel; 2) imperiaal = 15-roe
belstuk; 3). Je weet, dat onze voorouders 
niet bepaald zachtzinnig waren; 4) Rus
sische- kindermeid; 5) ruim I kilometer 
(1070 meter). 

.., 

Nieuwjaarsnummer één dag later 1 
In verband met de komende Kerstdagen zal het Nieuwjaars
nummer van Brabants Centrum volgende week niet op Vrij
dag 28, doch op Zaterdag 29 December verschijnen. Adver
tenties dienen DONDERDAG in ons bezit te zijn. Berichten, 
verslagen, verenigirigsnieuws e.d. gelieve men indien enigszins 
mogelijk nog vroeger, DUS VOOR OF TIJDENS DE 
KERSTDAGEN, op Molenstraat 19 te bezorgen. 

nen bevreesd te zijn voor een schitte
rend licht, dat uit de hemel op hen neer
viel en dat de engel omkransde, die zei 
dat het • Kind, d.e Zaligmaker, geboren·· 
was in een stal en dat ze Het zouden 
vinden in doeken gewikkeld en neerge
legd in een kribbe. 't Pastoorke ,van 
Hoog Donken sprong verrast op en 
spoorde de herders juichend aan om mee 
te gaan zoeken. Die deden dat dadelijk 
en schenen het helemaal niet vreemd te 
vinden, dat hij onder hen ·was. Toch had 
hij zijn toog aan en zijn stool; maar was 
hij eigenlijk ook geen herder, die zijn 
schapkens naar de veilige schaapsko.oi. 
trachtte te leiden. Ja, hij was herder on
der de herders. Hij was één van hen, 
die in deze Kèrstnacht de Verlosser 
zochten. En ook één van hen, die Hem 
het eerst vonden in de .stal van Beth
lehem. Verborgen tussen de anderen in, 
ging hij çle grot binnen waar een schuil
plaats voor het vee de woning was ge
worden van het Goddelijk Kind en Ma
ria en Jozef. Hém zou toen het wonder 
overkomen hier op aarde God te kun
nen aanschouwen. Daarvoor schuifelde 
hij mee in de rij herders, die één voor • 
één langs de H. Familie gingen en aan 
het Kind eenvoudige geschenken gaven 
als lammeren en kaas en brood en melk, 
en ook wel schapenvachten om het Bo
relingske tegen de kou te beséhem1en ... 
Plotseling stond ook 't pastoorke van 
Hoog Donken voor de Verlosser, de 
mensgeworden God, Die zich daar in 
t�re, kinderlijke vormen aan de mensen 
toonde. 't Pastoorke wist zich geen hou
dinR te geven, 't had geen geschenken 

• bij' zich ... Totdat hij eensklaps dacht aan 
de bediening op deze kerstavond. Ja, hij 
zou aan het Kind de H. Hostie geven en 
vragen of Het deze door Zijn engelen 
naar de "vrijmetselaar" in ·zijn parochie 
zou laten brengen. Toen hij het deed, 
lachte het Kerstkindje hem toe; en in die • 
Goddefilk_e lach las 't pastoorke liet ant
woord: .,Weest niet bang, goede herder. 
Gij hebt goed gedaan. Blijft gij maar 
altoos bij Mij uitrusten van Uw tochten, 
vooral van Uw moeilijke tocht van deze 
avond". Toen wenkte het Kind zelfs, 
dat 't pastoorke naderbij moest komen, 
dat 't pastoorke - oh wonder - • plaats 

zou neme
0

n bij de H. Familie, voor altijd. 
Vreemd, toen hoorde hij ook weer 

- die hemelse muziek en zang van engelen, 
honderden, duizenden, inillioenen en
gelen ...... ! 

Terwijl 't pastoorke van Hoog Donken 
in deze droom zijn laatste en V'l!rigste 
gebed uitsprak, werd een dokter bij · het 
bed van een stervende als, met stomheid 
geslagen. De zieke, die hij even tevoren 
nog slechts enkele minuten te leven had 
gegeven, was weer helder van geest en 
sterk van lichaamskracht. De toestand 
ging zienderogen vooruit, zodat de dok
ter plotseling een warlhopig schreiende 
moeder kon mededelen, dat haar man 
buiten stervensgevaar was en ,.dat zi}n 
herstel zich in een wonderbaarliik. snel 
tempo voltrok. ... :. 
Toen de arts terug reed naar, zijn wo
ni!lg, vond hij op de eenzame landweg 
echter het verstijfde lichaam van 't pas
toorke van Hoog Donken, dood! ··Het 
scherpe licht van de autolam.pen bleef 
rusten op het dode gezicht, waarop een 
verstarde glimlach van voldoening lag.
., Vreemd" vond de dokter "heel. vreemd, 
bij zulk een dood!" 
Alleen het Kerstkindje vond deze glim
lach niet vreemd. Misschien heeft ook 
de "vrijmetselaar" de glimlach niet 
vreemd gevonden, want deze is in die 
Kerstnacht voor het eerst sinds jaren 
weer neergeknield voor het Kind, dat 
ge)?oren werd voor de· mensen, die zich 
in hun leven van goede wil tonen. 

• 



.Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST: PETRUS, BOXTEL. • 

4e Zonda.q van de Advent, 
23 December 1951. 

'De HH. Missen zijn vandaag om half 7, 
lcwarj: vóór 8, 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 voor Johannes 
'Wagenaars; kwart vóór 8 gel. jrgt. voor 
,Cornelis v. Hal en Johannes de zoon; 
-z.a. gel. rondst. voor Jan Strik; H. Hart
altaar • gel. H. Mis' voor Nicolaas Se::hip
per en Maria Rutten de hsvr.; om 9 uur 
gel. H. Mis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der Parochie; z.a. gel. H. 
Mis voor Franciscus Janssen; H. Hart
,altaar gel. jrgt. voor Johanna van Ha
·mond-Hoffmans; half 11 gez. mndst. v. 
Franciscus Janssen. 
.Na de Hoogmis vergadering voor de ze-

Mis voor Hendrica v. d. Ven-v. d. Ven 
v.w. de St. Elisabeth�vereni'ging; z.a. gel. 
H. Mis voor Hendrica v. Laarhoven; 
half 9 gel. H. Mis voor Hendrica v .d. 
Ven-v. d. Ven; z.a. gel. H. Mis voor 
Francina van de Laar-v. Liempd v.w. 
de St. Elisabeth-vereniging. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Hubertus Petrus 
van den Broek geb. te 's-Bosch (St. Jan) 
en won. te Boxtel (H. Hart) en Gover
dina Hendrica Pastoor geb. en won. in 
deze parochie; Martinus Solon geb. par. 
H. Hart en won. in deze parochie en
/\1aria Keurentjes geb. en won. in - deze 
parochie, waarvan heden de eerste· 
(Dinsdag 25 December de tweede) af
kondiging ,geschiedt. 
De gelovigen worden verzocht, de hun 
bekende huwelijksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
• latricen van de Bond van het H. Hart. 
'Na de Hoogmis, kwart voor 12 Maria
garde in de Kapel op Duinendaal. 
Vandaa_g gaat in alle HH. Missen de 2e 
'schaalcollecte voor de Bijzondere Noden 
van de Nederlandse Bisschoppen, welke , 

4e Zondag van de Advent. 
23 Deèember 1951. 

De eerste schaal "de stuiversschaal" gaat 
voor de kerk; de tweede voor de Bij
zondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het San
ta Teresa in de kapel der Eerw. Zusters "collecte ten zeerste in de milddadigheid 

der gelovigen wordt aanbevolen. 
MAANDAG: Vigilie van Kerstmis. Ge
boden Vasten- en OnthoudinJ?sdag: 
kwart voor 7 gef. • gez. jrgt. voor Maria 
Henrica Dolmans-van Angeren; z.a. gel. 
H. Mis voor Jacoba v. Diessen; H. Hart

_ altaar gel. H. Mfa voor Hendrina v. d. 
Loo-v. Oorschot; half 8 gef. gel. jrgt. v.
Wilhelmina Hermans; z.a. g-eJ. mndst. v. 
Petronella v. d. Boogaard-S7nulders; half 
9 gef. gez. jrgt. voor Henricus Veroude. 
Vandaag gelegenheid· te biechten 's mor
gens onder de diensten en 's middags 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot 8 uur. 
DINSDAG: H.oogfeest van Kerstmis, 
verplichte feestdag. De HH. Missen ziin 
om 4 uur, otn 7 uur en om half 10. De 
Plechtige Nachtmis zal worden opgedra
gen voor het geestelij)< en tiideliik wel
ziin van de parochie. Onder de stille 
HH. Missen en na de Plechtige H. Mis 
van 4 uur worden door de gelovigen 
kerstlie4.jes gezongen. De tweede H. Mis 
van 't 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 mogeJijk te doen. Aan 
alle drie de communiebanken zal de H. 
Cdmmunie worden uitgereikt. De koor

; -zangers hebben direct nà c:le Nachtmis 
voorrang bij het . communiceren aan de 
)leine communiebank bij de biechtstoel 
'.van de pastoor. Dan volgen· de andere 
gelovigen. Er is tijd genoeg, zodat alles 

ïkalm en eerbiedig kan verlopen. Wij ver
-zoeken dus dringend om niet allemaal 
tegeliik naar de communiebank te gaan. 

' Zij, die aan de grote communiebank te 
communie gaan worden vriendeliik ver
-zocht, door de middengang naar de com
muniebank te gaan en door de zijgangen 
naar hun plaats�n terug te keren. 
Na,, de middag om 3 uur plechtig Lof 
met sermoon. Na het Lof is er gelegen
heid tot biechten tot 5 uur. 
Op 1 e Kerstdag zijn onder het tweede 
drietal H. Missen van 7 uur alle plaatsen 
in ,de kerk vrij, zoals onder de .H. Mis 
van 9 uur op gewone Zondagen; z.a. om 
·6 uur gel. H. Mis voor Johannes Voets
en Petronella Voets-v. d. Sloot. 
Qp de 1 e Kerstdag wordt de tweede H. 
Mis van het tweede drietal opgedragen 
als gel. H. Mis voor Jacques van Vler
ken in Indië qverleden; terwiil de laatste 
H. Mis van het derde drietal H. Missen 
wordt opgedragen als gez. mndst. voor 
Adijana van GesteL 
WOENSDAG, Tweede Kerstdag zijn de 
HH. Missen om half 7, kwart voor 8, 9 
uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 gel. jrgt. voor 
P_etronella Verdonk-v. d. Coevering; kw. 
voor 8 ·gel. H. Mis voor Harrie v. d. 
Wetering; z.a. gel. mndst. voor Riekie 
van Schijndel; H. Hart-altaar gel. H. 
Mis voor Marinus van Griensven v.w. 
·de kin.deren; 9 uur· gel. H. Mis voor 
Franciscus v. d. 'Velden; z.a. gel. H. Mis 
tot intentie van de verloofden" half 11 
·gez. mndst. voor Hendrica van Laarho
. ven. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen-
boedje. : : • . . . , . 
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. 
Woensdwvond is het geen godsdienst
cursus voor 18-jarigen. 
Donderdagavond om 7 uur is het 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. 
Morgen �4 December wordt nogmaals 
gelegenheid gegeven de banken en, stoe
·1enpacht te voldoen, en wel na de H. 
Mis van half 9 tot 10 uur . .- • . • 
De openg_ebleven plaatsen worden Don
derdag na Kerstmis, 27 December ver
pacht na de H. Mis van half 9. In het 
ïaar 1952, zijn in de H. Mis van kwart 
voor 8 de plaatsen vrij tegen betaling 

' van 10 c.ents voor de plaatsen in de 
middengang en 5· cents in .de zijgangen. 
DONDERDAG: Feestdag van St. • Jo
hannes � Evangelist, Patroon van ons 
Bisdom: kwart voor '7 gez.' ·mndst. voor 
Hendrik Verberne; half 8 gel. H. Mis 
voor. Anna Maria van der Heyden-Ver
hoeven v.w. de St. Elisabeth-vereniging; 
z.a. gel. H. Mis voor Adrianus v. Weert; 
balf 9 gez. mndst. voor Johannes Jose
phus Hermans;_ z.a. gel. H. Mis voor 
Francina v. d. Laar-y. Liempd. 
VRIJDAG: Feestdag van Onnozele kin
deren: kwart voor 7 . gel. H. Mis • voor 
Anna Maria' v. d.' Heyden-Verhoeven 
v.w. de Broederschap van het H. Bloed; 
half 8 gel; H. Mis voor de over!. familie 
Pechtold-Cox; half 9 gef. gez. jrgt. voor 
Mathilde , Petronella v. Oerle-Reynen; 
z.a. gel. H: • Mis voor Hendrica v. d. 
Ven-v.·d. Ven, , 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. v:
Wilhelmus v. d. Broek en· Maria Catha
rina v. d. Pasch de hsvr.; half 8 gel. H. 

Ursulinen. Om kwart voor twaalf is het 
H. Familie voor de jongens in de Wijk
kapel de Burcht. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro
zenhoedje voor onze parochianen in het 
buitenland en voor het behoud van de 
vrede. 
Gelegenheid om te biechten hedenavond 
van 7 tot 8 uur. 
Maandag - Vigilie voor Kerstmis, ge
boden vasten- en onthoudingsdag. Ge
legenheid om te biechten des morgens 
onder de H.H. Diensten, verder na de 
middag van 3-4 uur en van 6-8 uur. 
In de wijk-kapel van 6-8 qµr. 
Di1_1sdag - Hoogfeest van Kerstmis. In 
de kerk begint het eerste drietal H.H. 
Missen om 4 uur, waarvan de te H. Mis 
de Solemnele Nachtmis. De Credo is
volkszang. Onder de 2e H. Mis wordt
de H. Communie uitgereikt. Allen wor
den vriendelijk gevraagd er tÖe mee te
werken, dat het communiceren, 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 dankzegging is, is het niet nodig 
dat zovelen tegelijk bij het begin der 
communie-uitreiking zich naar de com
muniebank begeven. En onder de 3e H. 
Mis worden o.a. gezongen de liederen 
6 en 10 uit de parochiebundel. 
Het tweede drietal H.H. Missen begint 
om 7 uur, waarvan g_e 2e H. Mis is de 
gezongen "Dageraadsmis". En onder de 
3e H. Mis worden gezongen o.a. lied no.
7 en 9. 
Het derde drietal H.H. Missen begint· 
om kwart voor tien. Onder de 2e H. Mis 
zingen we lied no. 14 en 15, en de 3e 
H. Mis is de Solemnele Hoogmis "de
Dagmis". 
In de Wijk-kapel begint het eerste drie
tal H.H. Missen om 3 uur. De te H. 
Mis is de pl�chtig gezongen Nachtmis. 
Onder de 2e H. Mis zal de H. Commu
nie worden uitgereikt en onder de 3e H. 
Mis zullen gezamenlijk kerstliederen 
worden gezongen evenals in de kerk. 
Deze diensten zijn uitsluitend toeganke
lijk voor de bewoners van de nieuwe 
wijken. 
Het tweede drietal begint om kwart over 
5. De eerste H. Mis is weer pl. gez. 
Nachtmis. Onder de 2e zal de H. Com
munie worden uitgereikt en onder de
'3e zullen kerstliederen worden ge:z;ongen 
zoals boven. 
Het derde drietal H.H. Missen begint 
om half 9. Dit zijn drie gelezen H.H. 
Missen. 
De parochianen worden verzocht hun 
parochiebundel mee te ·brengen naar de 
kerk of kapel. Nieuwe parochiebundels 
zijn te verkrijgen op Baroniestraat 87. 
De eerste schaal gaat voor de kerk; de 
tweede voor de· Bijzondere Noden. 
N_a de middag is het ip de Kerk om 3 
uur plechtig Lof met predikatie. Na het
Lof wordt gezongen lied no. 7 en is er 
nog gelegenheid tot biechten tot half 5.
Woensdag - Tweede Kerstdag. Feest
dag van de H. Stephanus. De diensten 
ziin zoals op Zondag.' In de kerk om 6 
7, 8, kwart over 9 en half 11. In de 
wijk-kapel om kwart over 7, half 9 en 
kwart voor 10. 
De eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk, de tweede voor de 
Bijzondere Noden. Des avonds is het om
7 uur Lof met rozenhoedie voor onze
parochianen in het buitenlanl\ en voor
het behoud van de vre,1.-
Donderdag - çeestqag van de H. Apos
tel en Evangelist St. Jan, de Patroon
van ons Bisdom. 
Vrijdag: Feestdag van de H. Onnozele 

, Kinderen. De H. Familie voor mannen 
en de H. Familie· voor meisjes vervalt 
vandaag. 
Zaterdag - 7 uur solemneel jaargetijde 
voor de Pastoor Oprichter van deze 
parochie, de Zeer Eerw. Heer F. J. M.
Eras. . , .. 
Biechthoren zoals gewoon van 3-4 en 
van 6-8,-uur n.m.. -. 
ZONDAG 23 Dec.: in de kerk: 6 uur 
1. d. voor Helena v. d. Ven-Wagenma
kers v.w. de buurt; 7 uur 1. d. voor het 

• . geestelijk �n ·tijdelijk welzijn der paro
chianen; 8 uur 1. d. voor Hubertha 
Bontje-Verdegaal v.w. de buurt; kwart 
over 9 1. d. ·voor Theodorus v. d. Steen 
v.w. Broederschap van St. Willibrord; 
half 11 Hoogmis voor Helena v. d. Ven
Wa0gema.kers v.w. de· buurt. 
In de wijk-kapel de "Burcht": kwart over 
7 1. d. tot bijzondere intentie; half 9 1. d. 
voor J"heodorus v. d. Steen v. w. de 
buurt; kwart over· 10 1. d. voor Gerdina 
Withoos-v. d. Steen. 
MAANDAG 24 Dec.: 7 uur 1. mndst. 
vqor Adrianus v. Rooij-v. d. Steen; 
kwart voor 8 1. mndst. voor Lambertus 
Cuijten v. Eert; zijaJtaar L mndst: voor • 
Maria Kerkhofs-v. d. Boer; half 9 gez. 
jrg_t. .voqr Petrus Spierings. 
DINSDAG te Kerstdag: In de kerk: 
4 uur te pl. gez. H. Mis voor de wel
doeners der parochie; 2e 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der para: 

chianen; 3e 1. d. voor 'n overleden moe• 
der; 7 uur 1 e 1. d. voor Helena· v. d ... 
Ven Wagenmakers v.w. de bµurt; 2e 
Hoogmis voor Hubertha Bontje v.w. de 
buurt; 3e 1. d. voor bijz. intentie; kwart 
voor 10 te 1. d. voor overleden Vader 
(v. Dr.); 2e 1. d. voor Theodorus v. d. 
Steen v.w. St. Raphaël; 3e Hoogmis voor 
bijzondere intentie. 
In de wijk-kapel de "Burcht": 3 uur 

-Nachtmis voor overleden Moeder; 2e 1.
d. voor overleden Moeder; 3e 1. d. voor 
bijz. intentie; kwart over 5 Nachtmis 
voor overleden Vader; 2e 1. d. voor over
leden Vader; 3e 1. d. voor biizondere 
intentie; half 9 1 e 1. d. voor overleden 
Moeder; 2e 1. cl. voor Theodorus v. d. 
Steen v.w. de buurt; 3e 1. d. voor bij
zondere intentie. 
WOENSDAG 2e Kerstdag: In de kerk: 
6 uur 1. d. voor Maria v. d. Louw-v. 
Schijndel; 7 uur 1. d. voor het geestelijk 
en tijdelijk welziin van de parochianen; 
8 uur 1. d. voor Johanna Maria v. Zee
land Boeren; kwart over 9 1. d. voor 
Cornelia Schoenmakers Voermans; half 
11 Hoogmis jrgt. voor Jacobus Cuppen. 
In de Wijk-kapel de .,,Burcht": kwart 
over 7 1. d. voor Jan Heijmans; half 9 
1. cl. voor Willibrordus v. Zeeland, Jo
hanna Boeren z.e. en Jacoqus de zoon; 
kwart voor 10 1. cl. voor Johannes Bloe
mers en Maria Wittenberg z.e. 
DONDERDAG 27 Dec.: 7 • uur 1. d. 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochianen; kwart voor 8 1. d. 
voor Theodorus v. d. Steen; zijaltaar 1. 
mndst. voor Woutrina v. d. Broek-v. 
Run; half 9 1. m_ndst. voor Hubertus Jos. 
v. Susante en Jos. de zoon. 
VRIJDAG: 7 uur 1. mndst. voor Andreas 
Jurriëns Rullen; kwart voor 8 1. mndst. 
voor Gerdina Withoos-v. d. Steen; zij
altaar 1. m. voor Johanna Maria v. Zee
land-Boeren; half 9 1. d. voor Maria Lan
genhuijzen-Stüpp. 
ZATERDAG: 7 uur gef. sol. jrgt. voor 
de Zeer Eerw. Heer Franciscus Eras, zijn 
ouders, broers en zusters; kwart voor 8 
1. mndst. voor Adrianus v. Genuchten; 
half 9 1. mndst. voor Francijna Voets
Karssemakers; half 10 gezongen Huwe-
lijksmis. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
4e Zondag van de Advent. 
23 December 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo
anna hsvr. van Henricus de Vroom. 
MAANDAG: Vigilie van Kerstmis, ge
boden vasten- en onthoudingsdag; half 8 
H. Mis voor Petrus Schellekens en Hen
rica de hsvr. 
DINSDAG: Hoogfeest van Kerstmis. De 
Kerstmis begint om 5 uur. Onder de 
tweede H. Mis zal de H. Communie 
worden uitgereikt. De laatste H.H. Mis
sen beginnen om half 10, zodat ongeveer 
kwart over 10 de Hoogmis zal beginnen. 
Onder de gelezen H. Missen zullen 
kerstliederen gezongen worden; om 5
uur H. Mis voor het welzijn der paro
chie; om kwart over 10 jrgt. voor Maria 
v. Kasteren. 
WOENSDAG: Tweede Kerstdag, de 
diensten zijn als op Zondag. Half 8 H.
Mis voor het welzijn per parochie; 10 
uur jrgt. voor Maria v. d. Oetelaar. 
DONDERDAG: feestdag van St. Jan;
om half 8 H. Mis voor het welzijn der
parochie. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Arnoldus v. 
d. Oetelaar en Henrica de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
de Bresser en Cornelia de hsvr. 

Deze week zullen geschieden : 
Maandag H. Mis voor Bijzo,ndere inten
tie. Donderdag H. Mis voor Maria v. cl. 
Heijden te Boxtel overleden. Vrijdag H. 
Mis voor de Eerw. Zuster Christine. Za
terdag H. Mis vqor Albertus v. d. Len
den vanwege de huisgenoten. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
4e Zondag van de Advent. 
23 December 1951. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor het 
gee_stelijk en tiidelijk welzijn van de 
parochie; half 9 H. Mis voor Cornelis 
Vissers en Margareta v. d. Kerkhof de 
hsvr.; to uur de Hoogn1is voor Johan
nes Vermulst en Philemina Reijnen de 
hsvr. 
Vandaag - alsook op de Kerstdagen -
is de eerste schaal voor de eigen kerk 
en de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Na de Hoogmis repetitie voor de zan
geressen in de school. 
Om half 3 Adventslof, waarna gezongen 
wordt lied No. 1. 
Na het Lof tot 4 uur gelegenheid om te 
biechten. 
MAANDAG 24 December: Vigiliedag
voor Kerstmis, geboden vàsten- en ont
houdingsdag; om half 8 mndst. voor 
Wilhelmus van Roosmalen. 
Des middags wordt er biechtgehoord 
van 3 tot 4 en van half 6 tot half 8 in 
beide biechtstoelen. 
DINSDAG, 1 e Kerstdag, Hoogfeest van 
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de geboorte van Onze Heer Jezus Chris
tus: om 5 uur de plechtig gez. Nachtmis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie, waarna de H. Commu
nie wordt uitgereikt (eerst voor de koor
zangers), en daarop volgt een 2e H. Mis 
(voor Theodorus Huyberts) waaronder 
gezamenlijk Kerstliedèren worden ge
zongen; om half 8 de Dageraadsmis tot 
bijzondere .intentie, waarna de H. Com
munie wordt uitgereikt, en volgt een 2e 
H. Mis (uit dankbaarheid). Ook tijdens 
deze H. Missen worden kerstliederen ge
zongen; om kwart voor 10 de dagmis 
(voor Johanna Renders-van de Moos
dijk), waarna de gez. Hoogmis voor 
Bertha v. d. Schoot-Spijkerboer vanwe
ge de godvruchtige vereniging ter ere 
van de H. Theresia. 
Des middags om half 3 plechtig Vesper
lof met Kersttoespraak, waarna nog ge
legenheid tot biechten tot 4 uur. 
WOENSDAG, 2e Kerstdag, feestdag v.
d. H. Stephanus (geen verplichting tot
Mishoren); om 7 uur mndst. voor Jo
hannes Maas; om half 9 mndst. voor 
Joannes Brands; om 10 uur de Hoogmis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Des middags geen Lof. 
DONDERDAG: 3e Kerstdag, feestdag 
v. d. H. Apostel Joannes, de patroon van 
ons bisdom: om half 8 H: Mis voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie. 
VRIJDAG 28 December, feestdag van de 
H. Onnozele Kinderen: om half 8 H. 
Mis voor Johannes Vissers. 
ZATERDAG:: om half 8 H. Mis voor 
Marinus Veroude-v. Grinsven. • Biecht
uur des avonds van 6 tot 7 uur. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE: 

4e Zondag van de Advent. 
23 December 1951. 

ZONDAG: half 7 1. j. voor Adr. v. Aar
le; 8· uur 1. mis tot welzijn der parochie; 
10 uur z. j. voor Adriana v. d. Laàr; 3 
uur Lof, daarna jongens-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mis voor Hen
rica Rijkers-v. Zutfen te Nijnsel overle
den; half 8 z. j. voor Leonardus v. d. 
Boom; 8 uur 1. j. voor Adriana Adr. v. 
Aarle. - Maandag vigilie van Kerstmis, 
geboden vasten- en onthoudingsdag. Na 
de middag biechthoren van 2-4 en van 
half 5-7.

DINSDAG: Hoogfeest van Kerstmis, 
geboden feestdag; de plechtige Nacht
mis om half 5, deze tot welzijn der par.; 
onder .. de daarop volgende stille H. Mis
sen zullen gezamenlijk kerstliederen wor
den gezongen en de H. Communie wor
den uitgereikt. Begin van het 2de drie
tal H. Missen om 7 uur, van deze is de 
2e gezongen, n.l. z. j. voor Willem Quin-. 
ten. Begin van het 3de drie-tal H. Mis
sen om half 10; van deze is de laatste 
gezongen n.l. z. j. voor Adriaan v. d. 
Langenberg. Na de middag om 3 uur 
plechtig Lof, en biechthoren van 2-3 
en van half 4-5 uur. 
WOENSDAG: 2e Kerstdag, geen ver
plichte feestdag; half 7 1. m. voor 
Adriana v. d. Brand-v. d. Pas te Tilburg 
overleden; 8 uur 1. m. tot welzijn der 
parochie; 10 uur z. j, voor Anna Maria 
Willem Quinten; 3 uur plechtig Lof. 
DONDERDAG: (eestdag van St. Jan, 
Evangelist, patroon van ons bisdom; 
half 7 1. m. tot welzijn der parochie; 7 
uur z. jrgt. voor Hendrica Adriaan v. d. 
Langen berg; 8 uur 1. jrgt. voor Corn. 
v. d. Velden. 
VRIJDAG: 7 uur z. mis voor Maria v. d. 
Louw-v. Schijndel te Boxtel overleden; 
half 8 1. jrgt. voor Johanna Maria Leon. 
v. d. Boom; 8 uur 1. j. voor Corn. Hub. 
V. Aarle. 
ZATERDAG: 7 uur z. mis voor Hendr. 
Putmans als over!. lid H. Theresia; half 
8 1. j. voor Johann11 Corn. y. d. Velden; 
8 uur 1. j. voor Mart. Quinten, 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. jrgt. voor Petronella 
Mart. Quinten; to uur z. j. voor Joh. v. 
d. Laar en Maria de hsyr.. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag: 7 uur 1. Mis voor Theo v. Hal, 
Adr. v. Hastenberg en Cor �aris v. w. 
Velder en Vrelikhoven. Dinsdag 7 uur 
1. m. voor Jan v. d. Heijden v.w. de kin
deren. Woensdag 7 uur 1. m. voor Jan 
Sanders v.w. de kinderen. Donderdag 7 
uur 1. mis voor Amolda Frans Kreyveld 
v.w. de kleink. Vrijdag 7 uur 1. m. voor 
Hub v. Aarle v.w. de kinderen. Zater
dag 7 uur 1. m. voor Hendr. Putmans als
over!. lid H. Bloed. Zondag 7 uur 1. m. 
voor Joh. v. Gerwen als overleden wel
doener der armen. 
30e Maria v. d. Louw-v. Schijndel te 
Boxtel overleden. 
Gedoopt: Anna Maria dochter van Joh. 
Legius-Meulenbroek; Mart. Corn. zoon 
van Petrus Smulders-v. d. Heijden. 
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U bereikt er uw gehele cliëntèle mee. 

Gelieve op te geven vóór Kerstmis· 
ter plaatsing in ons blad van 29 
Dec. U kunt ook opbellen nr. 513. 

. PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
4e Zondag van de Advent. 
23 December 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Advents
lof met Rozenhoedje; na het Lof een 
lied. , 
Maandag Vigilie voor Kerstmis, geboden 
vasten- en onthoudingsdag. Na de mid
dag van 3 tot half 8 zal een Eerw. Pater 
bereid zijn biecht te horen. Om half 8 
Lof v. w. de noveen. 
Dinsdag, eerste Kerstdag zal er 's mor
gens geen biecht gehoord worden. Om 
5 uur Nachtmis, waaronder Communie 
uitreiken, gevolgd door 2 gelezen H.H.
Missen. Onder de gelezen .H.H. Missen 
zullen Kerstliederen gezongen worden. 
Om 8 uur zal· er nog Communie uitge
reikt worden. 
Om half 10 zal het tweede drietal H.H.
Missen aanvange11. Onder de twee gele
zen H.H. Missen zullen de gelovigen 
Kerstliederen zingen. Ongeveer kwart 
over 10 begint de Hoogmis. Na de mid
dag om 3 uur plechtig Kerstlof, waaron
der feestpredikatie. Daarna gelegenheid 
om te biechten tot 5 uur. • 
Woensdag, 2de Kerstdag, feest van de 
H. Stephanus, eerste Martelaar, H.H.
Diensten als op Zondag. 
Donderdag feest van de H. Joannes 

• Apostel. 
Vrijdag feest van de H.H. Onnozele 
Kinderen, dag van devotie. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Adriana 
van de Ven-v. d. Struyk; half 9 H. Mis 
voor Mej. Maria Emerentia Banens; 10 
uur Hoogmis voor de paroèhie. 
MAANDAC: 7 uur H. Mis voor Chris
tina van de Laar-y. Liempt te Boxtel 
overleden; 8 uur H. Mis voor Hendrica 
van der Ven-v. ,d. Ven. 
DINSDAG: 5 uur Nachtmis voor de 
Parochi� gevolgd door 2 gel. H.H. 
Missen; half 10 H. Mis voor Antonia 
Cornelia ·Muskens-v. Haperen; 10 uur 
H. Mis voor de Eerw. Moeder Cortilia; 
kwart over 10 Hoogmis gez. gef. jrgt. 
voor Hendrica v. d. Laar-Pijnenburg. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor 
Adriana van de Ven-v. d. Struyk; half 9 
H. Mis voor Johanna Maria van den 
�kker-Doleweerd; 10 uur Hoogmis voor 
de Parochie. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor An
tonia Wilhelmina van Rulo; 8 uur H.
Mis voor de Parochie., 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Franciscus 
Josephus van der Zanden; 8 uur H. Mis
va.or de bekerin� der zondaars. 
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor de 
Eerw. Moeder Cortilia; 8 uur H. Mis 
voor de bekering der zondaars. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 23 December. Vierde Zondag 
va11 de advent. Om 3 uur Lof met Ro-' 
zenhoedje. Na het Lof worden de kaar� 
ten uitgereikt voor de Nachtmis van 
K rstmis. 
Maandag: Vigiliedag van Kerstmis. Ge-· 
boden Vasten- en Onthoudingsdag. 
Dinsdag: Hoogfeest van Kerstmis. De 
Nachtmis begint om 5 uur. De kapel 
wordt geopend om kwart \/Oor 5. Na de 
Nachtmis twee stille H.H. Missen; 
waaronder kerstliederen gezongen wor
den. De volgende H.H. Missen zijn om; 
half 9, 9 uur en om half 10 de gezongen 
Hoogmis. Om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. . 
Woensdag: 2de Kerstdag. De H.H. Mis-' 

sen zijn zoals op Zondag. Om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Donderdag: Feestdag van qe H. Joan-; 
nes, Apostel. Om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feestdag der Onnozele Kinde-i' 
ren. Om 8 uur Lof. ·' 
Zaterdag: om 8 uur ·Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor,·
overleden leden der familie Janssens-: 
Otterbeek. 
MAANDAG: om 7 uur voor Doctor· 
Theodorus Strengers; om half 8 jaarge-· 
tijde voor Cornelia van Hal-van Riel. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser .. 

/0 ,1/ 

Denksport 

Doorlopend kruiswoordraadsel 
HORIZONTAAL: t. Droombeeld; larve. 2. Stad in Arabië; soort hert; 
wild zwijn. 3. Laag; zijde; ambtskleed. 4. Deel van de tafel; graan; 
muzieknoot. 5. Electr. geladen atoom; elkeen; snoes. 6. Voedsel;' 
krijgsmacht; heden. 7. Staf; toespraak; dit is (afk.) 8. Reeks; wilde 
woudezel. 9, Molentrechter; de naam onbekend; drank. 10. Zuiver;
mondwater; jong zoogdier. 11. Ongeluk; in het jaar. 13. Rivier in. 
Duitsland; lengtemaat; schoeisel. 13. Schrijfwerktuig; zeevis; geheel 
de jouwe. 

VERTICAAL: 1. Vleermuis; dikke kleverige vloeist�f. 2. Dwaas;, 
grondsoort; slot. 3. Vr. munt; schande; vertrouwelijk. 4. Schrijfgerei; 
voegwoord; hevig. 5. Vraagbaak; water in Utrecht; voorzetsel. 6. Lid
woord; lofzang; cirkelvormig; sprookjesfiguur (1001 nacht). 7. Keurig; 
neerslag; zandheuvel. 8. Lengtemaat; pla:ats in Noord-Holland; verge
vorderd in tijd. 9. Deel van een etmaal; gewoonte; vochtig. 10. Lid-· 
woord; aarde; geestdrift; rondhout. 11. Tijdperk; foedraal; ,godsdienst; 
druivensap. 

(Géén oplossing vorige puzzle). 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Het nieuwe jaar tegemoet 
Iedere Nieuwjaarsdag die we zien nade
ren doet ons denken aan het voorbije 
en �an het komende. En de gedachte die 
het meest opkomt is wel deze: zal het in 
het volgende jaar beter gaan? 
Welk terrein we ook bekijken, dezelfde 
vraag dringt zich steeds op: zal het voor
uitgaan of niet, of zal het nog erger 
worden of helemaal verkeerd lopen? 
De angst en de spanning beheersen voor 
een groot deel ons leven, ons godsdien
stig en sociaal leven, ons nationaal wel
zijn, de algemene toestand in de wereld; 
maar ook het leven in kleine kring: ons 
gezinsleven en de toekomst van onze 
jongelui. Het is te hopen dat het Kerst
feest enige bezinning heeft gebracht on
der de mensen en vooral geleerd heeft 
dat de geest waarmee men werkt, een 
vernieuwing nodig heeft. 
In ons godsdienstig leven verliest het 
kerkelijk gezag al meer en meer zijn in
vloed op ons volk. Het meest ligt hier
van de schuld wel in de algemene ver
vlakking van ons leven. Er wordt te veel 
geleefd van de ene dag in de andere 
zonder na te denken hoe men iets van 
zi_jn dag en zijn hele leven kan maken. 
Ons nadenken raakt slechts de buiten
kant, de beslommeringen van de dag zelf 
en men hoort al langer hoe minder ge
sprekken over diepere gedachten die 
zouden getuigen van een beter besef om
trent ons leven, van een grotere kennis 
van onze katholieke geloofswaarheden 
en in ieder geval van een betere beleving 
daarvan. Onze oude lui gebruikten dik
wijls volksgezegden als "eerlijk duurt het 
langst", ,,aan Gods zegen is alles gele
gen", enz., volkswijsheden die wezen op 
een besef van de christelijke beginselen 
die het leven moeten richten. Men hoort 
die gezegden maar weinig meer: een 
teken dat de geloofswaarheden minder 
de gemoederen beheersen en minder vat 
hebben op onze modernere geest: wij 
leven daarvoor te oppervlakkig. 
Misschien groeit in onze moderne katho
lieke organisatievormen een andere en 
toch betere geest, maar .... . .  of dit inder-
daad zo is ...... ? Dat is een vraagteken 
voor het nieuwe jaar. 
Ons sociaal leven is nog meer een vraag 
van onzekerheid, nauw samenhangend 
met de inrichting van de P.B.O., die in 
volle gang is, en met de koers van 
de nieuwe regeringsperiode die na de 
verkiezingen van 1952 aanvangt. 
Onze sociale ontwikkeling kán in de 
richting gaan van een grotere vrijheid 
en zelfstandigheid indien de nood van 
het land dit reeds toelaat en de bedrijfs
en beroepsorganisatie voldoende zelf
standigheid weten te veroveren op een 
regering die zelf graag zoveel mogelijk 
touwtjes in handen h_oudt en deze dan 
bovendien nog liefst zo strak mogeliik 
houdt.· 
Wat de koers na de verkiezingen betreft, 
verkeren we al heel erg in spanning. In 
ons katholieke kamp sluit het jaar 1951 
met diepgaand overleg in en rond onze 
katholieke partij, de K.V.P. Verschillen
de programs zijn al opgemaakt en weer 
teruggenomen ter herziening. Er is nog 
volop strijd om de juiste koers in de 
K.V.P., waarbij de K.V.P.-bestuursinstan
ties zoveel mogelijk eigen koers, eigen
inzicht en eigen gezag willen behouden

Bij een 50,jarig jubileum 
De Firma J. P. Tielen zal zich aan het 
begin van 1952 met de gouden feest
krans mogen tooien. Op 5 Januari name
lijk herdenkt de drukkerij de dag waar
op wijlen de Heer J. P. Tielen, die in 
de Rechterstraat een kantoorboekhandel 
had, een kleine drukpers aanschafte met 
een sortering letters voor de vervaardi
Ring van klein handelsdrukwerk. 
Leest men de memorie over begin en 
opgang van deze bescheiden drukkerij en 
vergelijkt men daarbij de huidige outil
lage met die van de beginperiode, dan 
kan men niets dan bewondering hebben 
voor de voorspoedige ontwikkeling, wel
ke de firma heeft doorgemaakt. 
Aan enthousiasme ontbrak het de op
richter en zijn medewerkers allerminst, 
maar de omstandigheden waren jaren
lang van die aard, dat zonder taaie vol
harding en doorzicht, doch vooral grote 
vakbekwaamheid en kwaliteitswerk de 
drukkerij niet het peil zou hebben be
reikt, dat haar thans een zo welverdien
de reputatie doet genieten. 
Het voorbeeld van de vader is in de 
firmanten, die thans het bedrijf leiden, 
onverzwakt blijven doorwerken. Zonder 
dat ware het niet te verklaren hoe na 
een tijdsverloop van enkele jaren, pre
cies gezegd in 1909, reeds overgegaan 
kon worden tot een ruimere outillage 
door aanschaffing van een z.17. snelpers 
en aanmerkelijke grotere lettervoorraad. 
Nauwelijks acht jaar later was de zaak 
dermate uitgegroeid, d_at voor een twee
de maal naar een groter pand moest 
worden uitgezien. 
Het zou ons te ver voeren de ontwikke
ling van het bedrijf in bijzonderheden 
weer te geven met vermelding van ma
chines en materialen. Wat we echter wel 
dienen te releveren is het feit, dat de 
a:aak voor een belangrijk deel haar naam 
en welvaart te danken heeft aan de 

op de oude voet, maar een andere groep 
- onder aanvoering van de kringen der
Nijmeegse universiteit - sterke w11z1-
gingen verlangt, waarover wij in de af
gelopen maanden herhaaldelijk hebben
geschreven.
In deze strijd - dat moet gezegd - is
van ·beide zijden veel goede wil om de
zaak in vrede op te lossen, maar ons 
dunkt dat er nog te weinig goede wil is
tot ingrijpende wijzigingen. Ook hier 
dus nog voorlopig een vraagteken die in
de eerste maanden van het komende jaar
antwoord vraagt.
Over de vraagtekens in de grote politiek 
zouden we het liefst maar zwijgen. Wij 
hebben hierover de vorige week in ons 
Kerstnummer uitvoeriger gesproken. En 
we kunnen hieromtrent alleen maar de 
hoop uitspreken dat in de politiek de 
vrees voor elkaar zal plaats maken voor 
een werkelijk vertrouwen en een eerlijke 
samenwerking. Maar of het komende jaar 
dit brengen zal. .. ? Als de Voorzienig
heid geen verrassing klaar houdt, die de 
situatie grondig zou veranderen, gelo
ven we niet dat het veel zal verbeteren, 
en dat wij ons zullen moeten instellen 
op het brengen van offers voor de ver
sterking van ons westers Europa. 
Wij, gewone mensen, hebben op de gang 
van zaken in de grote wereldpolitiek 
geen, en in de landspolitiek maar wei
nig invloed en daarom kunnen wij ons 
maar het best zoveel mogelijk richten 
op onze eigen kring: de kring van onze 
plaats, onze parochie, onze organisaties 
in parochie en maatschappij, ons gezin. 
Ook op dit terrein is volop de vraag voor 
het nieuwe jaar: zal het beter gaan of 
niet? Ook hier zijn zorgen en spanning. 
Het eerste waaraan wij, moderne men
sen, dan weer denken is natuurlijk de 
buitenkant: financiële en andere dage
lijkse zorgen. Zal onze belasting weer 
zo zwaar drukken, zullen onze verdien
sten groeien of afnemen, zal de duurte 
even erg blijven? En voor onze jongelui: 
zal de toekomst even moeilijk te ver
overen zijn, zal er een baan vrij komen 
die iets belooft voor de toekomst, zal die 
baan voldoende opleveren om aan een 
gelukkige toekomst te kunnen beginnen, 
zullen er voldoende huizen komen om 
onze jongelui in staat te stellen hun toe
komst in eigen handen te nemen en 
samen te gaan bouwen aan een nieuw 
gezin, een nieuwe kern in de maat
schappij? 
Maar als wij denken aan deze kleine 
kring van eigen plaats, eigen parochie 
en eigen gezin, denken wij toch ook aan 
de veel voornamere kant van ons leven: 
welke geest ons zal bezielen in het 
nieuwe jaar. En hier komen we op een 
punt waar geen vraagtekens, en geen 
angst en geen spanning hoeven te be
staan, want van onze geest, onze inborst 
kunnen we maken wat we zelf willen! 
Hier hebben we nodig: R()ede wil, eer
lijke strijd voor de rechten van ons zelf 
en een tegemoettredend begrip voor de 
rechten van de anderen. 
Dit toepassend in ons leven in eigen 
dorp, in onze parochie, in ons zakenle
ven en in ons gezinsleven, gaan we met 
vertrouwen en moed het nieuwe jaar 
tegemoet. T. 

prachtige familiale samenwerking der fir
manten, van wie de Heer Pieter Tielen 
de volle vijftig jaren, die thans herdacht 
worden, zijn beste krachten aan het be
drijf gegeven heeft. 
Daarom is dit jubileum een feestelijk
heid, die de hele drukkers-familie Tielen 
betrekken zal in de gelukwensen, waar
aan het de gouden zaak op 5 Januari 
niet zal ontbreken. leder van hen mag 
met vol_doening terugblikken op zijn we
zenlijke bijdrage tot de groei en uit
bouw van de onderneming: Drukkerij en 
Boekhandel Firma J. P. Tielen. 
Belangstellenden zij medegedeeld dat 
receptie zal worden gehouden van 12,30 
tot 2 uur, Stationstraat 28. 

Plaatselijk Nieuws 
NIET IN DE GEUR VAN ........ 
DE ST. VINCENTIUS-ACTIEI 
Door onvoorziene omstandigheden zal 
de oliebollen-actie op Oudejaarsavond 
en Nieuwjaarsdag, ten bate van de St. 
Vincentiusvereniging, NIET door kunnen 
gaan. De oliebollengeuren, die U in de 
komende dagen toch in de neus zullen 
drijven, zijn dus niet van de St. Vincen
tius-actie (waarvoor r:eeds velen bereid
willig en spontaan hun medewerking 
hadden toegezegd). 

"BOXTEL VANAF DE 
FRANSE TIJD". 
Interessante lezing voor 
Heemkundige Studiekring. 
Op de avond van St. Thomasdag 
Vrijdag 21 December hield onze 
plaatsgenoot, de heer W. v. d. Broek 
voor de leden van de Heemkundige Stu
diekring en verdere belangstellenden 
een lezing over de geschiedenis, die 
Boxtel maakte vanaf de Franse tijd. De 

lezing kreeg een bijzonder gehoor, en 
geen wonder, want de heer v. d. Broek 
was er in geslaagd een schat van typi
sche bijzonderheden uit de vorige eeuw 
te verzamelen en te verwerken tot een 
interessant historisch geheel. 
Zo wist de spreker te vertellen, dat Box
tel in het begin van de achttiende eeuw 
zich in haar ontstemming over de mis
deeldheid van het zuiden eens zó weer
de, dat troepen naar onze plaats gezon
den moesten worden om de verhitte ge
moederen tot rust te brengen. Zo hoor
den we ook, dat de schrale akkers en 
de verzuurde weilanden de boeren toen
dertijd zo krap te leven gaven, dat deze 
door de Fransen vrijgesteld werden van 
de belastingplichten. En we vernamen 
verder van de tijd, dat Boxtel zonder 
raadhuis was; dat het kasteel verkocht 
werd en aan de "heerlijkheid" van Box
tel een eind kwam; dat men in onze 
plaats probeerde aan de sociale nood 
van de arbeiders het hoofd te bieden 
door de opening van een armenfabriek, 
'n koehaarspinnerij; dat er dank zij de 
vooruitstrevendheid van Boxtel's vroede 
vaderen straatverlichting kwam in de 
vorm van petroleumlampen; dat dit ver
kwisting genoemd werd omdat het geld 
beter aan de armen besteed zou zijn ge
weest; dat de katholieken hun kerk 
terugkregen en geen gebruik meer be
hoefden te maken van de schuurkerk op 
de Burgakker; dat de arbeiders zoeken
de waren naar organisatiemogelijkheden; 
dat...... Zo zouden we door kunnen 
gaan, als de plaatsruimte het toeliet de 
heer v. d. Broek in zijn rondwandeling 
door Boxtels verleden op de voet te vol
gen. Nu dat niet mogelijk is, menen we 
niet beter te kunnen besluiten dan met 
te zeggen dat deze heemkundige Boxtel 
een grote dienst heeft bewezen door be
halve de vroegste geschiedenis ook nog 
de latere historie van Boxtel aan de ver
getelheid te ontrukken en in een twee
tal interessante lezingen over te brengen 
aan degenen, die zich geïnteresseerd voe-. 
!en voor het verleden van ons goede
Boxtel.
Er zij nog vermeld, dat Mevr. Th. Doo
renbosch-Meyer onder de pauze aan de 
aanwezigen de Brabantse merklappen 
(tekendoeken) toonde, waarover zij en
kele weken geleden voor de KRO.
televisie een voordracht heeft gehouden. 
De fraaie doeken, grotendeels uit de 
vorige eeuw, hadden veel bekijks, zodat 
deze pauzevulling, mede door het exposé 
van Mevr. Doorenbosch, een zeer <>e
waardeerd intermezzo werd. 
Een geslaagde avond! 

MEISJESJEUGDBEWEGING H. HART 
VIERDE STEMMIG KERSTFEEST. 
De vrije jeugdbeweging voor meisjes in 
de H. Hartparochie mag dan letterlijk en 
figuurlijk nog in de kinderschoenen 
staan, toch heeft zij er in de korte tijd 
van haar bestaan voor weten te zorgen, 
dat aan het Kerstfeest een eerste ouders
bijeenkomst kon worden gekoppeld, die 
insloeg. In de meisjesschool "St. Ursula" 
kwamen de ouders van de meisjes Zon
dagmiddag bijeen om te kijken en te 
luisteren naar hetgeen de kinderen over 
het kerstgebeuren ten tonele voerden en 
ten gehore brachten. En dat was, dank 
zij de voorbereiding door de Leidsters 
en niet te vergeten de Aalmoezenier van 
een bijzonder stemmig gehalte, zodat in 
een heerlijke kerstsfeer !,et eerste con
tact tussen kinderen, ouders, leidsters en 
aalmoezenier gelegd kon worden. Eervol 
werk dus! 
FATIMA-KAPEL. 
Vorig saldo 
Wekelijkse bijdrage 
Wekelijks kwartje 
Offerbus 

DIEFSTAL. 

f 919,72 
9,59 
0,25 
3,25 

Totaal f 932,81 

Op de vooravond van Kerstmis werd uit 
een auto, die geparkeerd stond nabij het 
station, een reisdeken weggehaald. De 
diefstal werd bemerkt door een zekere 
H., die op 'n gegeven moment een ver
dacht individu in de wagen zag stappen. 
Hij waarschuwde in een der café's on
middellijk de chauffeur, maar inmiddels 
was de vogel gevlogen. Men had hem 
echter spoedig te pakken, doch zónder 
deken. Daar de man geen krimp gaf, 
werd de politie gewaarschuwd. Toen 
werd ook de deken gevonden. Deze 
was verborgen boven een der muur
poortjes. 

Agenda 
BOXTELS GEMENGD KOOR. 
Alle Dames en Heren van R.K.B.G.K. 
worden verzocht op Woensdag 2 Jan., 
des avonds om 8 uur precies op de Jaar
vergadering aanwezig te zijn in het club
lokaal van Jo v. Run. 
E.H.B.O. 
De jaarvergadering van de E.H.B.O., afd. 
Boxtel zal worden gehouden op Donder
dag 10 Januari. De leden ontvangen 
hiervoor nog een uitnodiging. De offi
ciële diploma uitreiking zal, zo mogelijk, 
ook in Januari plaats hebben. 

Zalig Nieuwjaar l 
Als we elkaar met een handdruk 
Zalig Nieuwjaar wensen, houden 
we daarmee een traditioneel ge
bruik in ere. 
Het is een specifiek katholieke 
wens, waarvan velen van ons 
katholieken jammer genoeg, de 
ware inhoud niet verstaan, er 
zelfs zo weinig begrip voor heb
ben, dat zij de voorkeur geven 
aan het povere "gelukkig nieuw
jaar"! 
Pover is deze wens omdat de in
houd er van meer op het stoffe
lijke is gericht. En als het op 't 
stoffelijke aankomt waarmee is 
de mens dan eigenlijk gelukkig? 
Met "weinig" zeker niet, en met 
.,veel" is het twijfelachtig. 
Het menselijk geluk is niet in stof
felijke waarden gelegen. 
Zalig Nieuwjaar! 
Moogt gij, vriend, de kracht ont
vangen om het leven te doorstaan 
met alle moeilijkheden, die het met 
zich kan brengen. 
Blijf bezield met de goede wil om 
iedere dag, die U gegeven wordt, 
te leven voor het doel. waarvoor 
gij het leven van God hebt ont
vangen. 
Uw plichten van staat na te 
komen. 
Ten volle uw zorgen te wijden 
aan hen, die aan U zijn • toever
trouwd. Voor hen te werken en 
tegelijkertijd de gemeenschap te 
dienen. 
Zalig Nieuwjaar! 
De genade voor uw beroep zij 
uw deel. Aanvaard uw dagelijkse 
arbeid of studie opgewekt, blij. 
En mochten de tijden somber 
worden, blijf dan vertrouwvol en 
onverz·ettelijk 't goede nastreven. 
Bid dan en werk, en ... berust! 
Zo zal het nieuwe jaar zalig zijn 
voor U en de gemeenschap, waar
in gij leeft. 

Wat biedt Boxtel de beroepsbevolking ? 
Werkeloosheid geeft reden tot bezorgdheid l 

Nu het arbeidsvraagstuk zich weer in 
alle 2rimmi2heid aan ons heeft ver
toond en alom de vraag is gerezen, 
hoe dit zal kunnen worden op2elost, 
meenden wij er R()ed aan te doen 
onze lezers een beeld te 11even van 
hetReen Boxtel momenteel aan zijn 
beroepsbevolkina te bieden heeft. 
Op ons verzoek sch_reef de Directeur 
van het Gewestelijke Arbeidsburean, 
de heer Puyenbroek, het nu volgen
de artikel, waarin U een overzicht 
wordt 2ei;?even van de huidi2e positie 
en samenstellinR van de beroepsbe
volking, alsmede van de werkloosheid 
en de emil!ratie in het afgelopen jaar. 

BIJZONDERHEDEN 
OVER BEROEPSBEVOLKING. 

3900 mannen, 1550 vrouwen, totaal 5450 
(globale cijfers). 

Beroepsbevolking: 
Uitgaande personen, in Boxtel wonende, 
elders werkende: 
1050 mannen, 150 vrouwen, totaal 1200 
Inkomende personen, elders wonende, in 
Boxtel werkende: 
280 mannen, 53 vrouwen, totaal 333 
De natuurlijke groei van de beroepsbe
volking is groter dan de expansie van de 
werkgelegenheid. Dit blijkt o.m. uit het 
feit, dat de groep uitgaande personen in 
de loop der jaren groter wordt. 
De werkgelegenheid in de gemeente 
Boxtel kunnen we onderverdelen in 3 
groepen, n.l.: 
a. Industrie en Ambacht,
b. Landbouw,
c. Diensten.
Wat onder Industrie en Ambacht wordt
verstaan is duidelijk, evenals onder
Landbouw. De groep diensten omvat:
kantoren, winkelbedrijven, laboratoria,
hotel, café en restaurantbedrijven, on
derwijs, vervoersbedrijven, overheidsbe
drijven.
De verdeling van de werkgelegenheid in
procenten per groep is niet nauwkeurig
te geven. Aangenomen mag echter wor
den dat Industrie en Ambacht samen
50 % voor hun rekening nemen. 
In 208 industrie- en ambachtsbedrijven 
zijn 1800 mannen en bijna 500 meisjes 
werkzaam. 

BEROEPSSAMENSTELLING. 
Boxtel zou de "Keistamper" geen eer 
aandoen als het niet was dat ruim 1 /5 
deel van haar mannelijke beroepsbevol-

king, zijnde ruim 800 personen, fn de 
bouwvakken en aanverwante bedrijven 
werkzaam zijn. 
De verdeling naar beroepen geeft het 
volgende resultaat: 

Mannen Vrouwen 
Bouwnijverheid 800 
Chem. nijverheid 18 31 
Houtbewerking 100 
Kleding en Reiniging 48 150 
Lederindustrie 214 20 
Metaalnijverheid 350 26 
Textielnijverheid 280 137 
Voedings en genotm. 378 38 
Landbouw 422 250 
Handel 200 184 
Verkeer 290 30 
Overheid en 

overige beroepen 352 112 
Niet genoemd 448 572 

Totaal 3900 1550 
Ondanks het feit dat onze gemeente nog 
niet voldoende industriële werkgelegen
heid biedt, is de aanwezige industrie 
niet zonder betekenis. Zowel voor de 
binnen- als buitenlandse markt wordt 
hier geproduceerd 
Boxtel mag gerust trots zijn op zijn in
dustriële potentie en alle werkers van 
hoog totlaag mogen hierin een aanspo
ring vinden hun werk steeds beter te 
verrichten. Vooral nu in deze tijd de 
concurrentie zo'n scherpe vormen gaat 
aannemen, is het noodzakelijk dat ieder
een mee helpt om kwaliteitsproductie te 
leveren, want slechts hiermede is de 
werkloosheid in onze gemeente zo lang 
mogelijk tegen te houden. 
In de rijke verscheidenheid van onze 
nijverheid kennen we de volgende in
dustrieën, waarin personeel werkzaam is: 
Plastic verwerkend bedrijf (Katan) 
Chemische industrie (Organon) 
Meubelfabriek (Novum) 
Bouwplatenfabriek (Nefa) 
Strohulzenfabriek (Notten) 
Houtzagerijen (L. v. d. Eerden, 

P. v. d. Eerden, F. v. d. Hagen,
P. v. d. Meijden).

Witwasserijen (Bianca, Crols, Giesbers, 
Sluisweide, Smalle Stroom) 

Chemische wasserij (Den Dries) 
Lederwarenfabriek (A. J. v. Elk) 
Pantoffelfabriek (v. Roessel) 
Metaalwarenfabriek (v. Geel) 
Brandkastenfabriek (v. Schaaijk) 
Andere metaalindustrie (v. Schaijk, 

v. d. Wetering, v. Oorschot)
Electr. techn. app. fabriek (Hekkens) 

Cartonnagefabriek (Cart. fabr. Boxtel) 
Textielindustrie (Hertzbergen) 

v. Hoogerwou, v. Oerle, ,,de Zwaluw")
Sigarenindustrie (Elisabeth Bas) 
Vlees en vleesconserven 

Export-Centrale) 
Zuivelbereiding (Melkfabriek de Hoop) 
Andere voedingsmiddelen 

(Honing-zemerij, koffiebranderij) 

DE WERKLOOSHEID IN BOXTEL 
De werkloosheid in onze gemeente be
woog zich in 1951 in stijgende lijn. De 
gemiddelde maandwerkloosheid bedroeg 
163; per 1000 mann. beroepsbeoefena
ren is het 34. Aan het einde van het 
eerste kwartaal bedroeg het werkloos
heidscijfer totaal 115, hiervan behoren 
41 % tot de bouwnijverheid en 22 %
tot de losse arbeiders. 
Aan het einde van het 2e kwartaal was 
dit cijfer 131 en het percentage voor de 
bouwnijverheid 44 % en voor de losse 
arbeiders 18 %.

Aan het einde van het 3e kwartaal totaal 
173 en de percentages voor de bouwnli
verheid en losse arbeiders reJp. 45 en 
12 en voor textielarbeiders 9 %. 
Eind November bedroeg het aantal 
werklozen 224, waarvan 41 % tot de 
bouwnijverheid behoorde. 

EMIGRATIE. 
In 1951 vertrokken vanuit de gemeente 
Boxtel in totaal 32 personen als emi
grant. Hiervan waren 13 beroepsbeoefe
naren. Zoals het· zich momenteel laat 
aanzien zullen in 1952 in totaal 63 per
sonen emigreren, waarvan 22 beroeps
beoefenaren. De belangstelling voor 
emigratie neemt dus toe. Zij is groter 
dan deze cijfers doen vermoeden. Voor
dat men het lieve Vaderland vaarwel 
zegt, liggen er zoveel obstakels, dat er 
een ijzeren wil voor nodig is om tot het 
einde toe in zijn plannen te volharden. 
De voorbereiding voor emigratie is in 
Boxtel in handen van een plaatselijke 
emigratie-commissie, tot dusver uniek in 
den lande. In deze commissie hebben 
zitting de voorzitters van K.A.B., N.C.B. 
en Middenstand, voorts Mevrouw Car
pay, Kapelaan Verhagen en de directeur 
van het Arbeidsbureau. Onder auspiciën 
van deze commissie werden in 1951 
2 cursussen gegeven voor Godsdienst en 
Engels, 1 vervolgcursus voor Engels, 1 
landbouwmotorencursus en een tractor
rijcursus. Verder werden dit jaar 3 voor
lichtingsavonden georganiseerd. 



Het uitbreidingsplan S 1• 
'' ,, e 1ssen . 

Het is niet eenvoudig om in kort bestek 
de betekenis weer te geven van een uit
breidingsplan, dat berekend is op de vor
ming van een bebouwings-kem, plaats 
biedende aan bewoners van ± 1500 hui
zen en waarin er van uitgegaan is, dat 
na verloop van tijd een nieuwe parochie 
opgericht zal worden, waarvan kerk, pas
torie, school- en parochiegebouwen een 
centrale plaats in zullen nemen in het 
stedebouwkundig geheel. 
Boxtel is in hoofdzaak een industriële 
�emeente en zal dit in de toekomst nog 
in sterkere mate zijn. In het Brabantse 
welvaartsplan is Boxtel dan ook een van 
de aangewezen kleinere industrie-centra. 
Dit is gezien de geografische ligging en 
de sociaal-geografische structuur der ge
meente ook geenszins te verwonderen. 
In deze gedachtengang zou Boxtel niet 
alleen werkgemeente, maar ook woonge
meente moeten zijn voor de in Boxtel 
werkende mensen. Bovendien is Boxtel 
door zijn ligging tussen drie grote Bra
bantse steden en zijn prachtige omge
ving aantrekkelijk voor velen, die als 
forens in Boxtel zouden kunnen wonen 
en hun werk in de stad vinden. 
Een schatting van de groei der Boxtelse 
bevolking van 1950 tot 1970 geeft het 
volgende beeld: 

1950: 14000 inwoners 
1955: 16000 

1960: 17500 
1970: 20000 

., 

Een uitbreidingsplan dient allereerst 
rekening te houden met deze bevolkings
groei, die derhalve naar schatting in 20 
jaar tijds 6000 inwoners omvat, hetgeen 
betekent, dat enkel reeds daarvoor 1200 
à1500 woningen nodig zijn. Hierbij komt 
nog, dat in Boxtel een betrekkelijk groot 
aantal huizen bewoond wordt, dat hoog
nodig als onbewoonbaar aan de huizen
voorraad onttrokken moest worden. 
Neemt men dan als uitgangspunt het jaar 
1940, dan komt men tot nog veel grotere 
omvang van de woningbehoefte, omdat 
vanaf 1940 de woningbouw tot 1945 
practisch stilstond en tot 1950 niet eens 
de Jaarlijkse behoefte wegens toename 
der bevolking kon worden opgevangen. 
Met inaclttneming van deze factoren is 
het aantal nog te bouwen woningen tot 
t ':170 op ± 2200 te stellen. 
Wanneer men zich deze cijfers realiseert, 
zal het duidelijk worden, dat een uitbrei
dingsplan als "Selissen" geen verre toe
komstfantasieën inhoudt, maar dat de 
naaste toekomst er mee gemoeid is. 
Helaas is de particuliere woningbouw in 
de huidige tijd nog sterk belemmerd, zo
dat de gemeente gedwongen zal zijn het 
leeuwendeel der woningbehoefte als ge
in.eentelijke woningbouw te - verzorgen. 
De moeilijkheden, die het gemeentebe
stuur daarbij heeft te overwinnen zijn 
enorm. 
Wanneer het hierbij afgedrukte kaartje 
nader bekeken wordt, kunnen daarin 
enkele hoofdtrekken opvallen. 
Ten Zuiden van het plan ziet men een 
deel van de nieuwe provinciale weg 
Veghel-Schijndel-Boxtel-Tilburg, die 
over de rijksweg Eindhoven-'s Bosch 
(nabij Villa Catharina) loopt, vandaar 
over d_e Dommel (bij het slachthuis en 
vervolgens over de spoorwegen achter 
Kalksheuvel om naar Oisterwijk loopt.· 
Deze verbinding is door het gemeente
bestuur met grote aandrang herhaaldelijk 
gevraagd en de toezegging is ontvangen, 
dat deze belangrijke verbinding, belang
rijk voor het gewest, maar vooral voor 
Boxtel, binnen enige jaren zal tot stand 
komen. 
Deze weg vormt een scheiding tussen de 
oude woonkern en de nieuwe. De hoofd
verbindingen lopen via de Van Hom
straat (die onder de provinciale weg 
doorloopt, via een nieuw om te leggen 
verbinding van de Baroniestraat langs de 
H. Hart-kerk over het Smalwater en via
de Molenstraat.
In het plan is zoveel mogeHjk stede
bouwkundige variatie aangebracht. Uiter
aard bestaat de grootste behoefte aan de 
normale arbeiderswoningen, maar ook de 
middenstandswoningen, de winkelhuizen 
en de landhuizen zijn niet vergeten. Ge
tracht is in de groeperingen der bouw
blokken en in het verloop van de straten 
de dreigende eentonigheid van grote aan
tallen woningwetwoningen te onder
vangen, waarbij natuurliik de :zwaarste 
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taak nog in de toekomst op de schouders 
van de architecten zal liggen om deze 
bedoelingen ook te kunnen verwezen
lijken. 

Binnenkort zullen onderhandelingen wor
den gevoerd over de eerstnodige aanko
pen van de benodigde grond. Het ge
meentebestuur hoopt en vertrouwd, dat 
daarbij dezelfde sfeer van wederzijds be
grip van elkanders moeilijkheden zal wor
den aangetroffen als het geval is geweest 
bij de aankoop van de nu reeds be
bouwde gedeelten. 

De zwarte staafjes in de tekening geven 
de toekomstige bouwblokken aan. Ook 
op de "Moorwijk" -gronden is een ver
spreide bebouwing met speciale eisen 
toegelaten, evenals langs de Halderhei
weg. Het centrale punt is de kerk met 
het kerkplein; wanneer de ontworpen 
bebouwing geheel verwezenliikt is, zul
len ongeveer 6000 mensen in de nieuwe 
wijken wonen, zodat een nieuwe paro
chie-kern in overleg met de ·geestelijke 
autoriteiten is voorzien. 
Typisch in de totale opzet is de wijze, 
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waarop in het plan gebruik is gemaakt 
van de Dommel als natuurlijk element in 
de verzorging van Boxtel met z.g. groen
stroken. Ongetwijfeld zal op de duur het 
op vrij grote afstand houden van bebou
wing van de rivier-oevers een goede ge
dachte blijken te zijn geweest. 

Industriële gebouwen zijn in het plan 
niet toegestaan:· Deze worden geconcen
treerd op het industrieterrein aan de Van 
Salmstraat. 

Ten slotte geven wij nog enkele gege
vens, die de beoordeling van bovenstaan
de in algemeen verband kunnen verge
makkelijken. 

% der beroepsbevolking werkzaam in : 
Jaar Nijver- Land- Handel overige 

1899 
1930 
1947 

heid bouw beroep. 
34 
44.3 
44 

35.9 
26.1 
22.1 

20.2 
16.8 
15.2 

9.9 
12.8 
18.7 

Op een totale oppervlakte van ± 2774 

·, �--- · .. -. ....... __________ '---� 

1 

ha cultuurgrond zijn ± 425 landbouw
bedrijven. De gemiddelde bedrijfsgroot
te is ongeveer 6.5 ha. 
Aantal woningen in 1930: 2218; in 1947: 
2293, in 1951: ± 2500. 
Aantal winkels in 1948: 198. 
Personen in overheidsdienst en vrije he• 

roepen 1930: 135 1947: 415 
Personen bij onderwijs: 

1930: 172 
Personen bij eredienst: 

1930: 44 

1947: 203 

1947: 33 

Personen in huiselijke diensten: 
1930: 158 1947: 217 

In 1947 waren 92.6 % der woningen aan
gesloten op het electriciteitsnet; 63.7 %
op het gasnet; 59.1 % op het waterlei
dingnet. 
Beroepsbevolking, totaal: 
1899: 2790 1930: 4149 1947: 5105 

�::- 0 � 

- ooo"ooo
oO •� 
0 

, 

Totale bevolking: 

//, 
/ 

1899: 6743 1930: 10944 1947: 13239 

Drs. M. A M. v. HELVOORT 
Burgemeester. 

Om de lezing van het uitbreidingsplan 
te vergemakkelijken, nummerden wij 
enkele bestaande of geprojecteerde· oh, 
jecten, waarop de lezer zich kan ori�n
teren: 

1. Geproj. R.K. Kerk.
2. Kinderhuis St. Antonius.
3. Gem. Slachthuis.
4. Weverij v. Oerle.
5. Brouwerij De Kroon.
6. NEFA Bouwpl. fabriek.
7. Gem. Gasbedrijf.
8. Bestaande woningen op Selissenwal.
9. Atelier P. v. Rossum.

10. Tricotagefabr. De Zwaluw.
11. Boerderij Timmermans.
12. Wijkkapel "De Burcht".
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BAKKERIJ F. HAZENBERG 
Breukelsestraat 57 

wenst klanten, vrienden en be
kenden een Zalig Nieuwjaar. 

�de� 
, " apad Sietaad 

LUXE AUTOVERHUUR 
M. VAN DE RIJDT

wenst geheel Boxtel 
een Zalig Nieuwjaar 

Bosscheweg 17 • Telefoon 269 

'" uu�de upacatie 
Aan vrienden, cliëntèle en ken
nissen wensen wij een 
ZALIG NIEUWJAAR 

FA. A. VAN VLERKEN 
C. L. M. STEINMANN,
Afd. Huish. Artikelen, Galan
terieën, Speelgoederen, enz. 
R. W. J. STEINMANN, 

Juwelier Kruisstraat 10 

F. P. VAN LANGEN SIGARENMAGAZIJN 
Horloger • Opticiën • Juwelier H. V0ETS-DRIESSEN
Stationstraat 62 Rechterstraat 9

Wenst allen een wenst allen een 
voorspoedig 1952 Gelukkig Nieuwjaar 

P. VAN HOUTUM H. M. v. d. BRAAK & Zn.
Rijwielhandelaar BLOEMEN MAGAZIJN

Lennlsheuvel 22 . Boxtel ,,'T CENTRUM" 
wenst Vrienden, Kennissen en wenst Cliëntèle, Vrienden en 
Cliëntèle een Zalig Nieuwjaar. Bekenden een Zalig Nieuwjaar 

W. PRICK DROGISTERIJ 
Rechten:traat

,,DE MOLEN" 
wenst allen een wenst allen een Voorspoedig 
Zalig Nieuwjaar en gelukkig Nieuwjaar. 

LAMBERT VAN DE VLIERT PIET SCHELLEKENS 
Rechterstraat 13 Breukelsestraat 
Boxtel wenst klanten en bekenden een 

Zalig Nieuwjaar. ZALIG NIEUJAAR. 

SLAGERIJ J. BEKS Aan allen een Zalig Nieuwjaar 
JOS. v.d. BRAAK-VLAMINCKX 

Rechten:traat 62 DAMESKAPSALON 
Zalig Nieuwjaar Baroniestraat 46 

Boxtel . Tel. 298 

Melkhandel en Kruideniersbedrijf

M. SLIJTERS, v. Coothstraat 5

wenst klanten, vrienden en kennissen 

ZALIG NIEUWJAAR 

'T ANKER Fa.J. M. v. CEEL-DE KONING C. DE JONG-v. KEMPEN
ZUIVEL- EN Manufacturen 
KRUIDENIERSBEDRIJF St.ationstraat 

wenst de Cliëntèle wenst Oiëntèle, Vrienden en een Zalig Nieuwjaar Kennissen een Zalig Nieuwjaar. 

BANKETBAKKERIJ ,,N O V A" A. VAN ERP & Zn.
Stationstraat 78 Zandvliet 26 

Veel geluk en voorspoed in 1950 BRANDSTOFFENHANDEL 
W. v. GRIENSVEN EXPEDITEUR . CAFE 

wenst Cliëntèle, Vrienden en 
Bekenden 'n Gelukkig Nieuwjaar 

Fa. F. J. VERHEIJDEN & Zn. 
Stationstraat 91 Cliëntèle, Vrienden en Kennissen 

Gelukkig Nieuwjaar. 
Boxtel ' ' J. J. SMITS 

Z.N. Grossier in Chocolade 
en Suikerwerken 

FOTO-ATELIER Molenstraat 75, Boxtel. 
EN FOTOHANDEL 

JOS. W. DE KONING 
GARAGE LOOlJMANS Pastoor Erasstraat 10 

Boxtel • Eindhovenseweg 31
wenst Cliëntèle, Vrienden en wenst allen 
bekenden een Zalig. en Voor- een Zalig. Nieuwjaar 
spoedig Nieuwjaar. 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 

wenst haar 

Geestelijk Adviseur, Beschermheer, Ere-leden, 
Bestuursleden, W erkende en Rustende Leden, 
Houders van Terreinkaarten, Donateurs en 
verder al hun Supporters 

EEN ZALIG NIEUWJAAR 

BOVENDEERT'S 
SCHOEN- EN LEDERHANDEL 

wenst cliëntèle een 
ZALIG t.N VOORSPOEDIG 1952 

W. H. VAN DE WETERING 
IJzerwaren en Gereedschappen 
Stationstraat 26 - Boxtel 
Telefoon 273 

wenst allen een 
Zalig Nieuwjaar 

, Fa. H. v. EIJCK-DE LOUW 
HERENMODES 
Kruisstraat 1 

Zalig Nieuwjaar 

DE R. K. SPORTVERENIGING 
,,BOXTEL" 

wenst haar Eerw. Adviseur, Leden, 
:Supporters, Donateurs en Begun
stigers een 

Voorspoedig Nieuwjaar. 

P. J. v. d. BRANDT-BAAIJENS 
Baronielitraat 48 

SMEDERIJ 
Kinderwagens 
Rijwielen en Kachels 

·wenst allen een Zalig Nieuwjaar.

FRANS TIMMERMANS 
Melkbezorger van ,,'t Anker" 

wenst Cliëntèle, Vrienden en 
Kennissen een Zalig Nieuwjaar. 

M. W. v. d. WEIDE
ZUIVELHANDEL 
Stationstraat 2 

Z. N. 

DROGISTERIJ A. DE HAAS 
Stationstraat 18 

wenst allen 
een Voorspoedig 1952 

Aan Cliëntèle en Vrienden een 
Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar. 
GARAGE C. C. VAN ROOIJ 

A2ent "Mobylette" 
Clarissenstraat 33, Boxtel. 

Allen een Zalig en Gelukkig 
Nieuwjaar toegewenst door 

SLAGERIJ 
VAN NISTELROOIJ 

Rechterstraat 20 - Boxtel. 

Horloger 

Z.N. 

Afd. IJzerwaren, Gereed
schappen, Bouwartikelen, enz. 

Rechterstraat 6 en 6a 

Woninginrichting 

SCHOEN• EN SPORTHANDEL 

J. A. GEMEN 
wenst allen een Zalig Nieuwjaar 

Stationstraat 14 - Tel. 298 

RIJWIELHANDEL 
,,DE FAV O R I E T" 

P. C. VAN COOL
Rechterstraat 46 

wenst allen 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

W. SPOORENBERC
SLIJTERIJ 
Rechterstraat 52 

wenst Cliëntèle, Vrienden en Be
kenden een Zalig Nieuwjaar. 

FIRMA H. VAN WEERT & Zn. 
Brandstoffenhandel 
Moorwijkseweg 13 
wenst Cliëntèle een voorspoedig 
en gelukkig Nieuwjaar. 
Ook de collega's van St. Theobalt 
veel succes. 

BAKKERIJ "T HOEKSKE" 
W. v.d. LAAR
Rechterstraat 15

wenst allen 
een Zalig Nieuwjaar. 

W. SNELLAARS
MOLENSTRAAT 4 

DAMES- en HERENKAPPER 
Annex Parlumerleän Rookartikelen 

wenst allen een ZALIG NIEUWJAAR. 

Van der WEIDE's Schoenhandel 
Uw adres voor 

B E T E R E Schoenen 

Wenst - allen een Z A L I G N I E U W J A A  R 

J. VAN BOXTEL
Tabak, Sigaren en Sigaretten 

Rechterstraat 61 
wenst alle vrienden en bekenden 
een ZALIG NIEUWJAAR. 

JO •· GRINSV!N••• SUMMEREN 
Meel. Ged. V oetverzorgster 

wenst al haar cliëntèle, vrienden 
en kennissen een gelukkig en 
voorspoedig Nieuwjaar. 

Familie VAN Z0CCHEL 
Bosschewe� 5 

wenst Vrienden en Begunsti
gers een Zalig Nieuwjaar. 

C. NOUWENS & Zn.
Meubelmakerij 
en Woninginrichting 

wensen hun klanten 
een Zalig Nieuwjaar 

Breukelsestraat 59 

� 
Wij wensen Cliëntèle, Vrienden 
en kennissen een Gelukkig en 
Voorspoedig Nieuwjaar 
D. G. VOS - Stationstraat .«

BAKKERIJ 
J. v. GRINSVtN,v. d. MIUJDEN

Rechterstraat 8 • -Boxtel
Zalig Nieuwjaar 

BEGRAFENISONDERNEMING 
W. J. M. DE WERD 
Kerkstraat 16 • Boxtel 

wenst allen een Zalig Nieuwjaar 

MANUFACTURENHUIS 
,,DE MAGNEET" 
Breukelsestraat 95 

wenst allen 
een Zalig Nieuwjaar 

Brandstoffenhandel 

L. v.d. Meijden-v. d. Rijdt
van ouds het vertrouwd■te adres - Bos■oheweg 1 7 

wenst Cliëntèle, Vrienden en Bekenden 
een Zalig Nieuwjaar. 

JAN VAN LIEMPT 
Stationstraat 63 

B A K K E R IJ 
Zalig Nieuwjaar. 

JOH. THIJS-v. d. BRANDT 
Stadonstraat 38 • Boxtel 

wenst Klanten, Familie en 
Vrienden een Voorspoedig 
en Zalig Nieuwjaar. 

SCHOENHANDEL 
HEIJMANS 

Breukelsestraat 63 

ZALIG NIEUWJAAR 

FIRMA TH. W. VAN DONGEN 
Rechterstraat 58 

wenst alle Vrienden 
en Begunstigers een 
Zalig Nieuwjaar. 

A. VAN KOL
Magazijn "De Bijenkorf" 
Stationstraat 55 - Markt 4 

ZALIG NIEUWJAAR 

Manufacturenhandel 
,,KLEIN MAAR DAPPER" 
Rechterstraat 67 

wenst alle cliënten, vrienqen en 
bekenden een Zalig Nieuwjaar. 

WIES GEMEN 
PEDICURE 

Z.N. Stationstraat 14 • Tel. 296 

E. v.d. STAAK
Prins Bembardstraat 12, Boxtel, Telefoon 256 

Handel In Granen, Kunstmest, Brand-
stoffen, Bestrijdingsmiddelen, Zaai-

granen en Zaden, 

wenst cliëntèle en vrienden Zalig Nieuwjaar. 

GELUKKIG NIEUWJAAR 
W. SPOORMAKERS-v.d.SANDE toegewenst aatî alle leerlingën, 
Stationstraat 6 oud-leerlingen, vrienden en ken-

Handel in nissen door 
Rijwielen, Kinderwagens MEJ. C. ENTINK 
Haarden en Kachels Hoofdlerares Coupeuse 

Z.N. Kasteellaan 26 
-

VIRIMORS 
FAM. EKEL 
Wilhelminastraat 19, Boxtel 

Molenstraat 82 wenst de Oiëntèle een 
Z.N. ZALIG NIEUWJAAR. 

Bestuur en Leden van de 
R. K. Cildenbondsharmonle F. J. WITTEVEEN 

wensen Geestelijk Adviseur, Manufacturen en 
Beschermheer, Hoofdbe- Confectiebedrijf 
stuur, Ereleden en Dona- Rechterstraat 18 
teurs een ZALIG NIEUWJAAR 
ZALIG NIEUWJAAR. 

,,VAN KESSEL'S" LEESBIBLIOTHEEK 

NAAIMACHINENHANDEL ,,BRABANTIA,, 
wenst Cliëntèle, Vrienden en Ken- Fransstaelstraat 16, Boxtel 
nissen een voorspoedig 1952. wenst hare lezers en kennissen 

een Gelukkig Nieuwjaar. 
GOOSSENS Het Bestuur van de R.K. Kledina 

Huishoudelijke en Textielarbeidersbond "St. Lam-
Ijzerwaren en bertus', afd. Boxtel, wenst Advi-
Artikelen seur en Leden een 

Aan allen ZALIG EN VOORSPOEDlé 
een Zalig Nieuwjaar NIEUWJAAR. 

.. 

Harrie van den Anker, Liempde 
Brandstoffenhandel en T ransportbedrijl 

wenst allen een ZALIG NIEUWJAAR. 

H. WAGENAARS
v. Hornstraat 45 Eerste Boxtelse V ogelverenlafna 
Boxtel ,,VOGEL VREUGD" 

• de beste wensen wenst Leden en Donateûrs aan alle mensen
ZALIG NIEUWJAAR. 

Het Bestuur van de R.K. Bouw-
vakarbeidersbond, afd. Boxtel, KOLENHANDEL 
wenst haar Adviseur en Leden A. J. VAN DEN BOER 

i 

EEN ZALIG NIEUWJAAR wenst allen een 
ZALIG NIEUWJAAR 

Kruideniersbedrijf 
C. v. d. SLOOT-WACENAARS Het Bestuur van de Ned. Kath.

Kalksheuvel 28 • Boxtel Bond van Arbeiders in V oedinas-

wenst cliëntèle, vrienden en be-
en Genotmiddelen-Bedrijven "St.
Joris", afd. Boxtel, wenst Advi-

kenden een Zalig Nieuwjaar. seur en Leden een 

Het Bestuur en de Aalmoezenier ZALIG NIEUWJAAR 
van de K.A.J., afdellll2 Boxtel, Zuivel- en Vleeswarenhandel wensen alle Boxtelse katholieke 
jonge arbeiders, alsmede de be- ,,'t NIEUWE CENTRUM" 
gunstigers een wenst Klanten, Vrienden en Be-

ZALIG NIEUWJAAR. ke!lden een Gelukkig Nieuwjaar 
J. J. WACENAARS 

Het Bestuur van de R.K. Fabrieks- Ridder v. Cuykstraat 1. 
arbeidersbond "St. Willibrordus",
Afd. Boxtel, wenst haar Geestelijk G. VRIENS
Adviseur, Leden, Vrienden en Ons Doelstraat 5, Boxtel Kennissen 

EEN VOORSPOEDIG 1952. IN ASSURANTIEN 
wenst al zijn Oiënten een Zalîg 

A. H. TEN BRAS en Voorspoedig Nieuwjaar. 

Clarissenstraat 11 , J. VAN DE LOO
wenst begunstigers en vrienden De Braken 2 
ZALIG, NIEUWJAAR. MELK- EN BOTERHANDEL 

wenst alle Klanten, Vrienden 
WED. H. VAN DER SLOOT en Kennissen een V oorspoe-
Maastrichtsestraat 25 dig Nieuwjàar. 

wenst allen een GEBR. VAN DE SANDE 
ZALIG NIEUWJAAR Kapelwea 4, Boxtel 

Bloemisterij en aanlea en 
A. C. JANSSEN onderhoud van tuinen 
V égé-Kruidtnier Cliëntèle, Vrienden ell Bekenden 
Miilstraat 41 

een • Zalig Nieuwjaar. 

wen·st a Il e Klanten, PAVILJOEN MOLENWIJK Vrienden en Bekenden 
een Zalig Nieuwjaar. wenst u

EEN ZALIG EN 
De Besturen en de Aalmoezeniers GELUKKIG NIEUWJAAR 
van de V.K.A.J., afd. Boxtel, 
wensen alle Boxtelse katholieke Gods rijkste zegen 
arbeidersmeisjes, alsmede de be- in het Nieuwe jaar 
gunstigers een C. LIKET v. d. BICGELAAR

ZALIG NIEUWJAAR Metsel- en StucadoorsbedriJf
Schoolstraat A 50 - Esch 

Wij wensen Cliëntèle en Begun-
stigers een ZALIG NIEUWJAAR. SPERWERWINKEL 

H. TIMMERMANS-v. d. PASCH JAC. VAN SON, Lennisheuvel 17

Van Hornstraat 14. wenst zijn cliëntèle, vrienden en 
kennissen een 

Rijwielhandel en Zalig Nieuwjaar. 
Reparatie-inrichti!IR ZALIG NIEUWJAAR 
P. J. VAN DEN BONGAARDT FIRMA J. P. TIELEN 
ToI1RCrsestraat 8 Stationstraat 

wenst U allen een Drukkerij Voorspoedig 1952. Boek- en Kantoorboekhandel 
RIJWIELHANDEL 

DE BESTE WENSENW. VAN ROOIJ 
Bosschewea 52 VOOR 1952 

wenst Begunstigers, Vrienden en Pieter Tielen 
Bekenden een Henriëtte Tielen-v. Scherpenzeel 

ZALIG NIEUWJAAR en kinderen 

A. v. d. Nosterum
Brandstoffenhandel en Expeditie 
v. Leeuwenstr. 63 • Parallelweg

wenst cliëntèle, vrienden en kennissen 
EEN ZALIG NIEUWJAAR 
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WOLLEN RUITSTOF 
90 cm breed, 
thans p, m, 2,98 

UNI WOLLEN 
JAPONSTOF, 
130 cm breed 
extra koopje, p. m. 

DAMES KOUSEN 
in alle maten, 
nu slechts 

DAMES 
GARNITUURTJE 
fantasie tricot, 
hemdje en broekie 

HEREN SINGLET 
prima interlock, nu 

DAMESHEMP 
pracht kwaliteit, 

4,98 

0,98 

2,98 

1,98 

nu slechts 1,58 

MANCHESTER 
WERKBROEK 
onze bekende kwa-
liteit, thans 18,90 

CORDUROY 
PLUSFOURS 
de ijzersterke dracht 
voor Uw ioni;iens, in 
blauw, grijs en bruin, 
alle maten vanaf 16,90 
35 et. stijging p. m. 

RESTANTEN HEREN
OVERHEMDEN 
met losse boorden, 
xoor minder dan de 
helft, nu 5,90 

FLANELLEN 
NACHTPON 
in bleu e� zalll,1, 
extra ruime maten 6,90 

WOLLEN SJAALS 
speciaal prijs 2,98 

DAMES EN HEREN 
NAPPA HAND
SCHOENEN, 
restanten 2,98 

TRAININGSPAKKEN 
mooie kwaliteit 
leeftijd 3 jaar 5,90 
kleine stijging per maat 

Vertrouw 
ons 

Door de jaren heen hebben wij U 
bewezen, dat wij onze aanbiedingen 
eerlijk en oprecht brengen. Wij bieden 
U geen minderwaardige goederen in 
de vorm van »,imit.aûe-koopju." 

Als wij koopjes bieden 
aanbiedingen goedkope 

dan zijn dit ind erdaad , 
in kwaliteits-artikelen ■ 

Prima 2-persoons Zijden Heren 
witte flanel • graslinnen laken onderjurk overhemd 

p. meter 150 x 225 met ronde hals vast boord 
(ongezoomd) 

1.2s 4.98 1 .98 4.90 

STERKE TIIEEDOEK 0.59 RUITSTOF 1.25 65 X 65, speciale prijs 90 cm, wasecht, frisse kleuren

BONTE GEKEPERDE HANDDOEK 0.98 2-PERSOONS FLANELLEN LAKEN 6.95 flinke maat, nu mooie zachte kwaliteit, nu 

JACQUARD BADDOEK 1.39 PYAMAFLANEL 1 .38 50 X 100, extra voordelig leuke strepen, speciale prijs 

2-PERSOONS LAKEN • GRASLINNEN 
.prima graslinnen, nu 5.95 150 cm breed, voor 2 persoons laken, per meter 2.38 

KAMGAREN·HERENCOSTUUMS 
in blauw en bruin, 2 rijer 

WOLGEB�ID JONGENS MATROZENPAKJE 
leeftijd 6-9 j.iar 

49_00 

17.90 

GABARDINE HERENJASSEN 
alles 100 % kamgaren, grijs, blauw, beige 

TRENCH COAT 
dubbeltex; restanten heren regenjassen 

·DEMI-S.MSONS 29 00 LODEN HERENJASSEN
in ongekende prijzen, prima afwerking 59,-, 49,.- 39,- • 3 kleuren, speciale prijs 

RESTANT GUMMI DAMBSREGENMANTELS . 9. 90

98,- 79,- 69. 00

19.98 

79
,- 69,- 59. 00

Alle jongens- en-herenwinterjassen worden wegens vergevorderd seizoen verkocht met 200/o korting

LAQUE KINDERLEDIKANTJE 
55 X 110, in crèm�, ,;�m en ·l;>leu 

Bijpassend matrasje en kussen 

STALEN DIVANBED 
!-persoons, prima gezondheidsmatras 

2-PERSOONS 4-DELIG BEDSTEL
prima stores overtrek

24 90
• ' 

9.90 

26.90

49_00 

EIKEN O. F. LIGSTOEL 34.50 
.met kussens, compleet 

HUISKAMERGARNITUUR MET SCHUIFT APEL 
189,DD met plucile gestoffeerd, op veren 

EIKEN O. F. SLAAPKAMER, met linnenkast, 
.298.00

toogledikant, 2 nachtkastjes, tafel en 2 stoelen 

5-DELIG SALONGARNITUUR .195.00
prima stoffering met garantie

De Grootste Opruiming van de laatste jaren.

begint Woensdag 2 Januari 's morgens om 9 uur

In 

Zuiver 
wollen deken 

180x 220 

23.90 

AFGEPASTE 
GLASGORDIJNEN 

met kant en extredeux 
6,98, 3,98, 1,98 

OVER GORDIJNSTOF 

in mooie streep-
dessins, per meter 2,48 

BEDDENTIJK 

140 cm breed 
voor 2-persoons 
bedden, p. meter 2,98 

RESTANT ZUIVER 
WOLLEN TAFEL
KLEDEN (iets vuil) 

van 79, - voor 9,90 

SAMOA KARPET 

140xl80 cm, 100% volle 
cocos, effen 17,90 
in de maat 200x300 39, -

JAPAN MATJES 

nu slechts 0,98 

COCOST APIJT, 

100 cm hr. p. m. 4,98 

HOL TAPKARPET 

207x275 cm 
sterk en mooi 

TRAPLOPER 

50 cm breed, 

29,75 

restant partij, p. m. 0,98 

PLUCHE KARPET 

190x290 cm, mooie 
Perzische patronen 59,50 

EXTRA GROTE 
2-PERSOONS
MOL TON DEKEN

150x200 cm, nu 4,98 

2-PERSOONS 3-DELIG
DAMAST MATRAS

STEL met kapok 
kussens 79, -



De wereld in 1951 

Derde Wereldkrijg werd voo�komen 
Verenigde actie boekte resultaat Zoals het jaar 1950 terecht genoemd is ,,het jaar van Korea", dat de wereldvrede in groot gevaar heeft gebracht, zo kan men van 1951 spreken als van de periode, waarin men trachtte uit alle macht een de,·de wereldbrand te voorkomen. Indien kansen op een wapenstilstand in Korea aan het einde van dit jaar bestaan, dan is dat veel-betekenend. Men vergete niet, dat de actie van de Ver. Naties tegen de agressie van Noord-Korea tot gevolg had kunnen hebben, dat de Ver. Naties zouden zijn gespleten. Dat met het intreden van Chinese "vrijwilligers" in de Koreaanse oorlog een krijg had kunnen ontbranden in het Verre Oosten, die zeker zou zijn overgeslagen naar West-Europa. Indien één en ander niet is geschied, dan mag men van geluk spreken, maar meer nog van het gunstige resultaat van verenigde acties. Niemand wenst een oorlog, al vreest de ene groep de andere. Maar men weet, dat de overwinnaar in een derde wereldkrijg in werkelijkheid niets zou hebben gewonnen. Dat hij, zelf zwaar geteisterd, een wer�Jd zou moeten trachten op te bol!}l'en op de puinhopen. En dit niet zou kunnen. De democratie zou er even slecht aan toe· zijn, indien zii zegevierde, als het communisme, indien dit (wat wel mogelijk moet worden geacht) eventueel zou overwinnen. Daarbij komt, dat indien ten derde male de blanke landen elkaar zouden verwoesten, de opkomst der gekleurde naties onstuitbaar zou zijn. Daar deze volken technisch en cultureel nog ten achter ziin gebleven, het aantal van hun intellectuelen en cultqurdragers in verhouding tot de grote massa, klein is, zou met het uitschakelen van Europa de ganse beschavingsmogeliikhei� tijdelijk geringer worden. Het noodlot wil, dat een land als China veel eerder als grote militaire mogendheid is opgekomen dan als culturele kracht in moderne zin. Het zal westers initiatief, wetenschap, geneeskunde, techniek enz. nog lang nodig hebben. Een wereldoorlog zou voor vele jaren de hoop op evolutie torpederen. Die wetenschap zit veel dieper dan men gewoonlijk beseft. Zij heeft _geleid t9t de bereidheid, in Korea te praten over een bestand en te Parijs, in de kring der· Verenigde Naties, over een vergelijk in �ake beperking der bewapening. Veel resultaat kon men dit jaar nog niet verwachten. Behalve dit grote succes: dat de kans op oorlog niet gestegen is. 

· ATLANTISCHE DEFENSIE.Een der grote factoren daarbij is het besluit tot collectieve defensie van twaalf Atlantische landen, die hun sfeer hebben uitgebreid tot Turkije en Griekenland en hopen ook Arabische staten in hun combinatie te betrekken. Hoe groter de kring van belanghebbende_n, hoe sterker deze staan tegenover agressie, en hoe geringer ook de kans, dat zulk een coalitie zelf ooit zou overgaan tot de aanval. Immers 1mst de blootgestelde .landen aan de rand van Europa, die slagveld zouden worden bij 
een oorlog met Rusland, zullen alles doen om een conflicl te verhinderen. Anderzijds is het Sowjetblok wel degelijk sterk geremd en beteugeld door de westelijk_e inspanning. Het weet, d,lt pogingen om - zoals in Praag en Berlijn of in Korea - kleine landen op te slokken niet zullen slagen. Nu zijn de moeilijkheden voor de verzwakte West-Europese landen niet gering: hun economisch vermogen is veel geringer dan hun militaire verplichting. En men kan van Amerika niet maar steeds milliarden verwachten. Vandaar ook het drijven dezer Europese westeiijke staten, om tot enig accoord te komen met de Sowjetlanden. Intussen heeft Eisenhower als Europees opperbevelhebber voor de Atlantische gemeenschap de voldoening, dat hij op 24 parate divisies kan rekenen. Voorts beschikken de Ver. Naties- - de kracht welke. tenslotte West-Europa beschermt - over sterke vloot- en luchtbases in· Engeland, Frankrijk en rond de Middellandse Zee, om de Russen van een avontuur af te schrikken. Wat is bereikt geschiedde met moeite en pijn, maar de · vrede werd er mee gediend, zoals juist de laatste maanden 
wel bleek. 

HET VERRE OOSTEN. De Koreaanse oorlog leidde tot een gevaarlijke situatie, toen MacArthur er op aandrong Chinese vliegvelden aan te vallen en het rode China te blokkeren. In Amerika besefte men, dat een oorlog met China een eindeloze campagne zou worden, welke millioenen Amerikanen zou kunnen binden zonder dat iets definitiefs ;z:ou worden bereikt. En Truman werd gesteund door de Amerikaanse militaire leiding, toen hij MacArthur afzette, vooral op - aandringen van WestEuropese landen, die vreesden dat de 
V. S. ,,in de val zouden lopen" in China
èo West-E;uropa onbeschermd zoudenlaten. Enige tijd later gaven de Russente· kennen, dat de Chinezen wel ietsvoel'den vóor èen bestand. Intussen is Zuid-Korea niet ten offer gevallen aan agressie, is Japan - met wievrijwel alle landeo:buiteil het Sowjetblçikvrede zullen sluiten - de bondgenoot van het westen geworden en hebben deV. S. defensieve verdragen gesloten metde Philipijnen, Australië en Nieuw-Zeeland, waardoor deze naties ·ook waarborgen krijgen tegen herleving van· het Japanse gevaar. Hoewel .de, Russen poogden; te Sán Francisco e·en aantal Aziatische landen tegen het westen te mobiliseren, ls dit volkomel)· mislukt. Oqk India, dat ni.et vertegenwoordigd was, zal· een apart vredesverdrag sluiten, met.. Japan, . da.t 

streeft naar de vom1ing van een neu
traal Aziatisch blok, waarin India, Indonesië, Burma, China en Japan . o.a. opgenomen zouden worden. Zo h_oopt men nog steeds Peking "los te weken" van Moskou, zonder dat 'n bondgenoot van Washington wordt. In de toekomst zal men ernstig rekening moeten houden met dit streven naar "al-Aziatische" coalities. Ondanks de strijd in Korea bestaat er een vrij grote handel tussen Japan en China en de betrekkingen tussen Japan en India zijn uitstekend. Het zou wat simpel zijn, alleen te denken aan Moskou en Washington als wereldbeheersende machten; andere zijn in Azië in opkomst. 

DE BEBELLIE DER 
MOHAMMEDANEN. Van de koude oorlog hebben Mohammedaanse landen gebruik gemaakt, 0111 zich te onttrekken aan verplichtingen welke zij hadden jegens grote mogendheden. In zekere zin heeft ook Joegoslavië ger1rofiteerd van de coalitie tegen Moskou, om onder de beschutting daarvan voorgoed met Stalin te qreken. In Perzië en Egypte was de beweging omgekeerd: men maakte gepruik van de westelijke vrees voor Rusland, om van het westen concessies te verkrijgen. Nu zijn in de landen der moslims de leidende kringen pro-westers en antibosjewistisch. Maar de massa's zijn in beweging geraakt en stellen sociale en nationalistische eiseJ1. Wat deze regeringen nu verlangen is volkomen onafhankelijkheid van het westen, maar ook financiële steun om grond te ontginnen, te industrialisere'r1 en aan de massa's werk en meer welvaart te verschaffen.· Zij dreigen het westen met communisme, als het niet toegeeft. In Perzië is het Mossadeg gelukt, zo de . Amerikanen van hulp aan Engeland te • weerhouden. In · Washington vreesdemen, dat de Russen zouden winnen inPerzië, als Engeland zich verzette tegende nationalisatie van de Britse olie-industrie. Londen, dat te laat inzag, dathet alleen stond, en te veel had geëist,·zag zich nu geheel uit Perzië verdreven.De grootste moeilijk;heid is echter voorde regering te Teheran, zelf olie te winnen en te verkopen. Zij zal straks welweer een beroep moeten doen op Britsedeskundigen en Britse tankschepen. Dochde nationalisatie is een feit. Zij zal in detoekomst wel niet zoveel baten opleveren, als Mossadeg meent. Maar aan m1-

tionalistische agitatie is tegemoet gekomen en Teheran meent nu ook zelfstandiger te kunnen optreden tegenoverMoskou.In Egypte is de poging de Britse troepenuit de zöne van het Suezkanaal te verjagen, mislukt, omdat hier de Amerikanen achter de Britten stonden. Tenslotteis deze Suez-zöne de poort tot Afrikawaar het westen zijn st"!rkste basesvormt. Egypte is uitgenodigd, toe te treden tot de westelijke defensie-inspanning. Dan vervallen de aanspraken vanhet Britse leger en zal een coalitiemacht- met Egyptenaren - de kanaalzoneverde�igen.De kans op zulk een oplossirll,! is groot. Maar het voornaamste geschil ligt in de Soedan. De Egyptische koning is souverein van de Soedan, maar de Engelsen beheren dit gebied. Zij willen van de Soedan een zelfstandige bondgenoot maken. Egypte wil dat op zijn beurt ook, want het Nijlwater stroomt door de Soedan, voordat het Egypte bereikt en zou worden afgetapt, dan zouden de akkers en katoenvelden van Egypte droog liQgen. De Soedan kan dus wel zelfstandig worden (onder de Egyptische kroon) maar de belangen van Egypte zal men niet kunnen verwaarlozen. 
ONOPGELOSTE PROBLEMEN. Intussen gaat het nieuwe jaar in, belast met tal van problemen van het oude. Veel is onveranderd gebleven. Duitsland is niet hereend, West-Duitsland wel wat vrijer, maar niet souverein, en zijn deelneming aan de westelijke defensie staat nog op l9sse schroeven. Oosten_rijk is nog altijd bezet gebied. India en Paki��tan blijven verdeeld door de vraag wie Kasjmir zal beheren. De Arabische Liga opponeert nog altijd tegen Frankrijk, omdat dit Marokko en Tunis niet weer souverein verklaart. In Engeland werd de regering van Attlee vervangen door die van Churchill, maar diens politiek zal niet veel verschillen van die van zijn voorganger. Engeland blijft arm, het heeft meer belang bij handel met Sowjetstaten dan <le V. S. en ook bij handel met China. In <le Sowjetstaten bleven de processen voortgaan, de conflicten met de boeren en het schelden op het Westen. In de V. S. werden gevallen van corruptie. berecht, de belastingen zijn hoog maar de bedrijvigheid fabelachtig. In Argentinië handhaafde Peron zich bij de verkiezingen.· Er waren ·regeringswisselingen in Frankrijk en staatsgrepen in Syrië ·en Siam: alles zoals altijd. M·aar de nega

tieve winst - dat de oorlogsspanning niet venneerderde - maakte het atge-lopen jaar toch ·belangrijk. 
Zondagsdienst der Artsen 

uit,luitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 30 DECEMBER 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Telefoon 354 

DI.NSDAG 1 JANUARI 

NIÈUWJAARSDAG 

Dokter Margry • 
Clarlssenstraat 2Ó Telefoon 212 

SPORT-NIEUWS 

STAND DER DERDE KLASSERS. 1

Afd. A. Schijndel 14 11 2 1 24 43-15 V.S.V. 13 8 5 0 21 31-10 Taxandria 13 8 3 2 19 28-12 St. M. Gestel 14 7 1 6 15 23-22 Tongelre 14 5 3 6 13 31-30 Deurne 14 6 1 7 13 32-34 Boxtel 12 5 2 5 12 26-22 Blauw Geel 14 5 2 7 12 35-43 
wvvz 14 4 1 7 11 21-26 SCB 14 5 1 8 • 11 22-34 Geldrop 14 4 1 9 9 22-39 Budel Schoot 14 1 2 11 4 16-43 

Afd. B. Baardwijk 14 11 1 2 23 31-16 Reusel Sport 14 10 1 3 21 56-23 Dongen 12 8 0 4 16 29-20 ODC 12 6 3 3 15 39-17 
wsc 14 5 5 4 15 25-22 OSS 14 6 3 5 15 23-31 Bladella 14 6 2 6 14 32-29 Gudok 14 6 2 6 14 22-24 Heusden 14 3 3 8 9 15-29 OJC 13 3 2 8 8 23-32 Conc. SVD 14 2 3 9 7 18-38 Korvel 13 2 1 10 5 13-46 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". Boxtel 1-Geldrop 1 3-2Haarsteeg 2-Boxtel 2 2-0R.K.S.V.A. 3-Boxtel 3 4-1·W.E.C. 2-Boxtel 4 1-1 Het voetbalminnende publiek, dat j.l. Zondag naar het St. Paulus-Sportpark is getogen, zal daarvan ongetwijfeld slechts ten halve bevredigd vandaan gekomen zijn. Weliswaar resulteerde de ontmoeting tussen Geldrop en Boxtel in een 3-2 overwinning voor de thuisclub,maar deze was niet overtuigend genoegbehaald geworden om het publiek ookmaar enigermate te begeesteren. Tochbeloofden de eerste tien minuten van dewedstrijd aan het publiek "waar voor hetentreegeld", want de Boxtel-voorwaartsen ontstaken in dez� periode een vuurwerk, dat de gasten nog parten moethebben gespeeld toen Boxtel in de veelslechtere, daarop volgende periode een2-0 voorsprong nam. Dat gebeurdedoor v. d. Plas, die deze middag op demidvoorplaats opereerde en daar - opmerkelijk genoeg - de hat-trick verrichtte. Om echter niet op de gang van zakenvooruit te lopen: het eerste doelpuntscoorde hij op aangeven van Pastoor na20 minuten spelen, <le tweede goal maakte hij enkele minuten later uit een penalty. Hierbij bleef het tot de rust omdat de roodwitters na het behalen vande 2---:-0 voorsprong aan de bezoekerspartij gaven op een wijze, die onderschatting verried. Dat had de thuisclubnoodlottig kunnen worden, want toen degasten na de hervatting Boxtel qua veldmeerderheid gingen overtroeven, kwamde overwinning aan een zijden draadjete hangen. En vooral toen de linksbuitenvan Geldrop met een goed doelpunt dewedstrijdkansen voor zijn club deed

terug keren, dreigde er een zware wijs te zullen gaan op de Boxtelse victorie. Juist op tijd glipte v. d. Plas toen va11-uit het aanvalscentrum door de wat overmoedig geworden achterhoede van de bezoekers om de stand op 3-1 te brengen. De wedstrijd, die tot dan toe uiterst sportief verlopen was, werd even later jammer genoeg ontsierd door een unfair incidentje. Toen een der Geldropsen op 'n gegeven moment het voetbalboekje te . buiten ging, wilde een Boxtel-speler eigen rechter spelen, wat door de scheidsrechter zeer terecht bestraft werd met verwijzing naar de kleedkamer. Dit veroorzaakte nog enig tumult in de toeschouwersrijen, maar de spelers brach
ten de wedstrijd op voorbeeldige, beheerste wijze tot een sportief einde. Niet echter voordat Geldrop enkele minuten voor het einde nog de stand op 3-2 gebracht had en in de laatste minuten ook deze stand nog dreigde te zullen wijzigen. Boxtel hield echter vol, zodat in een matige wedstrijd toch de volle winst vergaard werd. Boxtel 2 verloor op enigszins onfortuinlijke wijze van de Haarsteeg-reserves, terwijl Boxtel 3 danig teleurstelde door van Avanti 3 met 4-1 te verliezen. Het vierde elftal deelde de punten met WEC. Programma voor a.s. Zondag: V.S.V. 1-Boxtel 1Boxtel 2-Zwaluw V.F.C. 3
R.K.S.V. ,,O.D.C." 

2.30 uur 12 uur 
Wedstrijd met een 3 - '.2 voorsprong • 
gestaakt. Zondag j.l. togen de ODC-ers naar Dongen om daar voor hun laatste kans, welke in theorie nog ruimschoots bestond, te vechten. Het was daarom juist zo jammer, dat deze wedstrijd op het ogenblik dat de Dongen-ploeg voor een volledige ineenstorting stond, moest worden gestaakt. Direct na het begin werd de Dongense defensie door geraffineerde en technisch goed verzorgde aanvallen o_p de proef gesteld. Weldra bleek dat men hiertegen niet was opgewassen en het was dan ook reeds na enkele minuten, dat deze meerderheid in een doelpunt werd uitgedrukt. Een bal van rechts werd door de keeper verkeerd beoordeeld en hierdoor kreeg Schalks een zee van tijd om een schoot in te zenden, dat via een achterspeler nog van richting werd veranderd 0-1. Door dit doelpunt ging Dongen fanatieker spelen, maar toch kropen zij even daarna nog door het oog van de naald, toen een goede voorzet van Bergwerff door van Dijk naar de verste hoek werd gedirigeerd en de bal door de doelpaal werd gekeerd. Ongeveer 10 minuten voor de rust speelde rechtshalf Peijnenburg in moeilijke positie een bal weg, die echter door effect bij de rechtsbinnen van Dongen belandde. Deze bracht de bal nog enkele meters op en loste toen een harde schuiver, die voor Snijders onhoudbaar bleek. Met deze gelijke stand vochten 
twee ploegen verder en daar de scheidsrechter niet in staat bleek om op de juiste manier op te treden, werd deze 

wedstrijd naarmate de tijd verstreek steeds forse!. Om de spelers echter nog enigszins in bedwang te houden, vond deze arbiter het waarschijnlijk nog het beste om voor elk wissewasje te fluiten, hetwelk uiteraard in een waar fluitconcert tot uitdrukking kwam. Toen Bergwerff na de rust alleen doorbrak en op enkele meters voor het doel door 2 Dongenspelers radicaal van de bal werd gedrukt, dacht iedereen aan een penalty, maar tot grote verbazing van de Dongenaanhang en tot grote onsteltenis der ODC-ers, kregen de gastheren hiervoor nog een vrije trap op de koop toe. In
tussen had de Dongen-midvoor van de te lang talmende achterhoede van ODC een niet te missen kans gekregen om zijn ploeg een voorsprong te geven van 2-1. Het was v. d. Bogaard die op een gegeven ogenblik kans zag om uit een doorbraak de stand wederom gelijk te maken, maar hij werd toen door twee Dongenspelers op zulk een unfaire wijze geremd dat de sch.eidsrechter wel verplicht was hiervoor een penalty te geven. Deze werd door Schalks benut 2-2. Hierdoor raakten de gastheren volkomen hun evenwicht kwijt en het was wederom Schalks die op een goed aangegeven bal met een enorme kogel 3-2 voor ODC liet noteren. Een opwipbal werd even daarna de scheidsrechter noodlottig. Hij werd daarbij zodanig geblesseerd, dat de wedstrijd gestaakt moest worden. Met nog vijf en twintig minuten spelen, w� hierdoor een einde gekomen aan deze wedstrijd, welke de ODC-ers ongetwijfeld als een rehabilitatie van de misstap tegen Reusel-Sport, aan hun vele supporters hadden kunnen aanbieden. Het verder verloop van de competitie zal uitwijzen of het uitspelen van deze wedstrijd nog noodzakelijk zal zijn. Het derde elftal speelde Zondag il verdienstelijk gelijk; het vierde moest daarentegen in Essche Boys zijn meerdere erkennen. 
Programma voor Zondag a.s. Als inhaalwedstrijd is Zondag �astgesteld Gudok-O.D.C. Het behoeft geen betoog dat in deze wedstrijd de uiterste krachtsinspanning nodig zal zijn om een overwinning in de wacht te slepen. Dat hebben de Gudoklui bewezen, toen zij in deze competitie ODC de eerste nederlaag tpebrachten. 
Op het hoofdterrein van OI)C is een auto-ped gevonden, waarvan de eigenaar tot op heden niet is komen opdagen. Men kan zich hiervoor wenden tot de Heer G. van Osch, Doornakkerlaan, of in de cantine op het terrein. 

Geef bij verhuizi.ng 
uw nieuwe adres op 
aan on:z:e administratie 
Molenstraat 19. 

� Het Afd.=Bestuur van de R.;:;:;::;;:;::1
� Arbeiders in Voedings= en Genotmiddelen= )

bedrijven "St. Joris'' maakt bekend dat
Donderdag 10 Januari 1952 het 25=jarig

NOTARIS P: MERTENS Voor Uw Boekhouding en

Belastingzaken 

Accountant te Boxtel 

KNECHTEN 
bestaan zal. worden gevierd. 

zal aldaar voor INZET op DINSDAG 8 Januari 195'.2 in het café van de Heer A. v. Heesch, Rechterstraat en voor TOEWIJZING op DINSDAG 15 Januari 1952 in het café van de heer v. d. Meijden, Nieuwstr., telkens nam. 5 uur 
VEGHEL. 

lid v.d. Ned. Coli. v. Belast. Consulenten, 
Spreekuur Vrijdags 11-1 uur
Café H. VAN ROOIJ, 

Gelegenheid tot feliciteren van 12 tot 1 uurin De Ark.
Het Bestuur van St. Joris PUBLIEK VERKOPEN: Baroniestraat, Boxtel 

{
Afd. Boxtel.

�. Enige koop. De twee huizenmet erf en tuin te Boxtel, Nieuwstraat 132 en 134, ka-
. Houtverkoping 

NOTARIS P. MERTENS 
���--� Te koop: t.b.c.-vrije kalfvaars, aan telling, bij M. Stoof, Kasteren B 30, Liempde. Te koop een toom biggen bij L. Klompers, Eindhovenseweg 30.

te Boxtel 
c. Es HUIS

<laster sectie D nr. '.2365, groot 12.40 aren, te zamen verhuurd voor f 4,- per week. zal voor de heer P. v. Lies-
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 

Huurpenningen voor koper hout te _Boxtel,vanaf de eerste dai? der week BIJ INSCHRIJVING volgend op de betaling der VERKOPEN: Te koop: een 15 weken dra- LEENHOFLAAN 6 BOXTELgende N.L. zeug. Wed. M. J. ALLE VERZEKERINGENv. d. Sande, Lui"sel 8 ..
koopsom. Lasten voor koper 100 Canadabomen, staande bij vanaf I Januari 1952. Betaling de boerderijen van J. Heesekoopsom uiterlijk 15 April mans te Esch en M. v. d. 195'.2. 1 Steen te Boxtel, en la�s deBiedt zich aan: Net Meisje van 18 jaar, voor dag en nacht tegen 1 Februari of later. Brieven onder nummer 73, Molenstraat 19. 

Scheer U ideaal met 

PUNKTAL 
SCHEERMESJES 
Proefmesjes gratis 

verkrijgbaar 

BERT v.d. BRAAK 
Baronlestr. 73, Tel. 450 
* Begun•tlgers en Vrienden 

ZALIG NIEUWJAAR 

R. L. Rovers
Mijlstraat 21, Boxtel Handel in  

Pootaardappelen 
Zaaigranen 

Land- en 
T uinbouwzaden Agent van: N.V. Zaadhandel en Boomkwekerijen 

Wed. P. de Jongh, Goes, wenst cliëntèle ZALIG NIEUWJAAR 
Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 
Medlscb Gedlpl. Voetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

Bosscheweg nabii de brug bii 
Vaders en Moeders, I 

v. Breugel,36 eikebomen, staande bij de
U komt Zondagmiddag om half vier boerderijen v:::: �eesemans en v. d. Steen voornoemd,
toch zeker naar Pater van Kaam luisteren verdeeld in kopen en massa's. 
in 't Verenigingsgebouw op de Burgakker? Aanwijzing doen de heren 
Ook ouders van kinderen BENEDEN Heesemans en v. d. Steen 
de 12 1· aar zi1n welkom op deze interes• voornoemd. :., 

d Inschrijvingsbiljetten met con-
sante lessen over opvoeding v. d. jeug • ditiën verkrijgbaar ten kantore 

=========================::; van genoemde Notaris, alwaar 
1 de biljetten moeten zijn ingeleverd uiterlijk op 8 Januari 195'.2. Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Op Woensdag 2 Januari begint onze 

OPRUIMING! 

Zolang de voorraad strekt: 

Overhemden voor halve prijzen 

Koopjes in hoeden, dassen, sjaals, slipovers, enz. 
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BOXTEL IN 1 951. 

Een jaar vol hoogtepunten. 
Parochie-Retraiten - Mil lioenenplan 

Gouden Parochie-feest • Massaal T.B.C.

onderzoek Mater Amabilisschool 

Nieuwe woningen, enz. enz. 

leder mens is van nature geneigd op 
bepaalde momenten in zijn leven nog 
eens terug te blikken in het verleden 
en daarbij oyer het al of niet bereik
te vluchtig te mediteren. 
De jaarwisseling is een van die mo
menten. Máic._, terwijl U een persoon
lijke "wapenschouw" houdt over 
195 1 ,  houden wij een plaatselijke 
"inspectie" over dat jaar. Wij zullen 
U in dit artikel niet gaan vermoeien 
met ellenlange uitweidingen over on
belangrijke ditjes en datjes, doch U 
enkel nog eens confronteren met de 
hoogtepunten, in de hoop dat de ge
meenschap in onze plaats er de no
dige levensinspiratie voor het volgen
de jaar uit zal puren. 

Het is goed een jaar schoon en feestelijk 
te beginnen en daarom begon Boxtel in
Januari met de viering van de gouden 
bruiloft van het echtpaar Adriaan Smet
sers en Francina van Gooi uit de Ton
gersestraa t. 
De eerste maand van het jaar werd voor
al gekenmerkt door de levendige activi
teit, ontplooid door de plaatselijke emi
gratie-commissie (zover we weten de 
enige in ons land). Voor vele Boxtelse 
me�sen werden de levenskansen afge
wogen op de schaleQ "vaderland" en 
"overzee", welke dienst men nog steeds 
tracht te bewijzen aan de mensen, die 
emigratie-minde<l zijn. 
In de organisatie van het St. Liduina
Ziekenhuis hadden in de zelfde maand 
ingrijpende w11z1.g�en plaats. Door 
moeilijkheden van interne aard, was het 
noodzakelijk geworden, dat een Stichting 
tot stand kwam, die de exploitatie van 
Duinendaal als gezondheidscentrum op 
zich zou kunnen nemen. 
Dat gebeurde en 't had o.a. tengevolge : 
poliklinische spreekuren door specialisten, 
uitbreiding van de consultatie-bureaux 
voor zuigelingen en tuberculose, begin 
van ui tvoering van de gemeentelijke ge
zondheidsdienst. \X'aarlijk grote verbete
ringen, die het St. Liduina -Ziekenhuis 
in het 25e jaar- na de oprichting zo goed 
als verzekerd hebben van een verdien-
stelijk voortbestaan. 
Een bijzonderheid van geheel andere 
a:ird leverde hockey-club M.E.P., die met 
't afdelings-kampioenschap en de ver
huizing naar de promotie-klasse in onze 
plaats het grootste wapenfeit op sport
gebied leverde. 
Op 2e Pa;:isdag zag Boxtel weer een van 
haar zonen het altaar opgaan om zijn 
Eerste 1-1 . Mis op te dragen. 
Het was de Aalmoezenier van de Arbeid 
Jozef Klomp uit de H. Hartparochie, 
wie op zijn grote feest weer werd bewe
zen dat Brabant - in casu Boxtel -
haar priesters nog voortreffeli jk weet te 
eren. 
Op 1 April bestond de R.K. Tabaks-be
werkersbond in Boxtel 50 jaar. 
Het gouden jubileum was tweeledig, 
want de mede-oprichter Thijs Baayens 
w;:i.s op die dag 50 jaar onafgebroken 
lid van het tabaks-bewerkers-gilde. 
Tezelfdertijd werd in Boxtel een aan
vang gemaakt met de parochie-retraiten, 
die gedurende enkele weken wijksgewijze 
in de drie parochies van onze plaats 
werden gehouden. Het was een groot 
succes : massale opkomst én innige ver
levendiging en verdieping van het ge
loofsleven. 
Succes van een andere aard boekte het 
Neder!. Rode Kruis in deze maand, toen 
het in onze plaats een groots opgezette 
bloedafname-actie van stapel liet lopen. 
Het resultaat overtrof alle verwachtin
gen : er moesten drie transfusie-avonden 
vastgesteld worden om alle vl"Ïjwillige 
donors gelegenheid te geven hun bloed 
voor hun medemensen af te staan. 
Een onaangenamer geluid klonk om
streeks deze tijd van de zijde der Box
telse melksl i j t���. Jie met Coöpe, atie De 
Kempen in een onverkwikkelijk conflict 
geraakt waren. De melkoorlog kon pas 
na enige maanden onvoordelige strijd 
beëindigd worden. 
Op Drievuldigheids-Zondag legde gelo
vig Boxtel met de viering van het Box
telse H .Bloedwonder weer op indruk
wekkende wijze getuigenis af van haar 
devotie tot Christus in de H. Eucha
ristie. 
Lucas van Hoek had de processie weer 
verrijkt met enkele kleurige groepen, ter
wijl dit jaar ook het oude Essche "Guld" 
deel uit maakte van de luisterrijke stoet. 
In Mei <leed de Prov. Gezondheidsdienst 
voor Diêren van zich spreken, toen het 
een millioenenplan aankondigde ter be
strijding van de runder-tubtrculose in 
een periode van 5 jaar. Op energieke 
wijze hebben Dr. Kirch e.a. aan deze 
actie een succesvolle inzet gegeven. 
Begin Juni vestigde zich weer een pelo
ton van de Bereden Rijkspolitie te Box
tel, waar men intussen al weer gewend 
is aan de keurige groep "marechaussee's". 
Op 10 Juni werd de H. Hartkerk door 
een gouden glans omgeven. 
Het was op die dag 50 jaar geleden, dat
wijlen Pastoor Eras op d'n Bult in Breu
kelen een nieuwe parochiekerk in ge
bruik nam en daarmee ook de stichting 
van een tweede Boxtelse parochie ver
wezenlijkte. De parochie-gemeenschap 
zorgde voor een onvergetelijk gouden 
feest. 
Het eerste paar, dat in deze kerk in het 
huwelijk was getreden, vierde enkele 
weken later onder grote belangstelling 
zijn gouden huwelijksfeest. Het waren 
Adr. v. cl. Weide en Geerdina van Deur
sen. Even tevoren hadden Opa Kuenen 
en Opoe Kuenen-Verbeten de bloeme
tjes buiten gezet, ook al vanwege een 
gouden huwelijksfeest. 
Op de feestdag van St. Petrus en St. 
Paulus, 29 Juni, w;:is het 50 jaar geleden, 

dat Z. D. Hoogw. Mgr. Nic. van der 
Vliet W.P. (thans verblijvend op St. 
Charles) de H. Priesterwijding ontving. 
Had Mgr. v. d. Vliet in 1932 reeds de 
rang van Archimandriet ontvangen, op 
de dag van zijn gouden jubileum werd hij 
door de Patriarch van Jeruzalem ver
eerd met de titel van Exarch, hetgeen 
hem recht geeft borstkruis en ring te 
dragen. 
De eerste de beste dag in Juli was het 
feest in Lennisheuvel. De parochie be
stond 25 jaar en dat was een feest waard. 
De bouwpastoor, de ZeerEerw. Heer 
Manders, die al ruim een half jaar va!' 
een verdiende rust genoot, was ook aan
wezio evenals de beide heren Peynen
burg�'die hun zilveren jubileum als kerk
meester vierde,1. 
In dcz(: maand trok het oude bestuur 
v;,n het ruim 25 -jarige Boxtel Vooruit 
zich terug om plaats te bieden aan de 
jonge garde, die de sporen al  verdiend 
had met de organisatie van vorige Oran
jefeesten. Er werd direct een plan de 
campagne gemaakt. 
Aan de uitvoering hiervan wordt hard 
gewerkt ! 
Juli was ook de maand, dat een kwestie 
tussen het Boxtelse gemeentebestuur en 
de Haagse instanties oorzaak werd van 
een langdurige en schadelijke bouwstop 
in de woningbouw op Kalksheuvel. Eerst 
enkele maanden geleden kon het werk 
hervat worden. 
Op 25 Juli vierde Pater Theodoor Beyer 
A.A. zijn zilveren priesterfeest. Geheel 
Boxtel en omstreken was op het feest 
van deze sympathieke priester vertegen
woordigd. 
In Augustus werd in Boxtel voor het 
eerst een ziekentriduum gehouden. 
Dank zij de onvermoeibare ijver van de 
ziekenacties uit diverse parochies werd 
het een geestelijk heilzame gebeurtenis 
voor de vele deelnemende zieken. 
Als een rode draad had door dit over
zicht de schets van het voorbereidende 
werk voor de opening van de Mater 
Amabilisschool mogen lopen, want dat 
was werkelijk groots. Op 7 September
werd deze levensschool voor het meisje 
geopend en onmiddellijk daarna werd 
een aanvang gemaakt met de lessen, 
welke nu al enige tijd een vast program
ma-onderdeel vormen voor de vele jonge 
meisjes, die graag terdege voorbereid 
het volle leven ingaan. 
Voorts mag venneld worden, dat Boxtel
in deze maand een primeur had op sport
gebied. Boxtel Vooruit organiseerde nl. 
de eerste autoped-races in N.-Brabant. 
En met overweldigend succes ! 
Van onschatbare inportantie voor Boxtel 
was het massale t.b.c.-onderzoek, waar
mee omstreeks September in onze plaats 
begonnen werd. 
90 à 95% van de bevolking plaatste zich
spontaan achter deze effectieve bestrij
ding van de gevreesde ziekte tuberculose. 
men werd doorgelicht en tevens immuun 
gemaakt voor eventuële besmetting. 
Slechts enkele gevallen van actieve tu
berculose werden opgespoord, gelukkig ! 
Op 22 September fêteerde Brukelen de 
Zuster, die indertijd als éérste werkzaam 
was in de éérste onderwijsinrichting van 
de Zusters Ursul inen : Zuster Dora. Ze 
was 50 jaar in het klooster ! 
In October werd de bevrijding van Box
tel gevierd met een bijeenkomst van de 
Bond van Oud-Strijders. 
Op deze bijeenkomst, waarop ook Gen. 
Maj. Sitzen acte de presence gaf, wer
den de gesneuvelden piëteitvol herdacht, 
terwijl de striiders voor vrede en vri j
heid een verdiende hulde in ontvangst 
te nemen kregen. 
In de zelfde maand zette de Boxtelse 
Missie-naaikring een actie op touw om 
meer sympathie te kweken voor het 
thuisfront-werk. Een zeer geslaagde ac
tie, waarin alle "herauten van het evan
gelie" uit Boxtel nog even naar voren 
werden geschoven en in de publieke be
langstelling raakten . 
In de loop van het jaar werden nog een 
paar acties suggestief en met opmerke
lijk succes gevoerd . 
Zo denken we aan de grootscheepse in
zamelingsactie voor het  Neder!. Rode 
Kruis en de Actie voor het Kind, die ge
voerd werd in Poppendam, de sprookjes
stad die enkele weken in onze plaats 
domineerde. 
Vermelding behoeft ook nog het vertrek 
van enkele goede bekenden uit Boxtel : 
Pater Aug. Raaymakers W.P. verliet in 
het begin van dit jaar zijn geboorteplaats 
om in Afrika weer te gaan missioneren. 
Kapelaan Verbruggen uit de H. Hart
parochie werd overgeplaatst naar Til
burg. En de benoeming van Frater-Di
recteur-Respicius van Huize De La Salie 
in het nieuwe hoofdbestuur van de Fra
ters van Tilburg, ging gepaard met het 
afscheid van deze sympathieke leider 
van Huize De La Salie. 
Willen we de "zandman" ook nog even 
wat over het culturele leven in Boxtel 
laten vertellen, dan zult U horen, dat de 
Kunstcommissi e van " Herlevend Boxtel" 
op veler verzoek weer een cyclus cultu
rele avonden samenstelde, terwijl de Box
telse culturele verenigingen in de loop 
van 1951  hun beste kunnen toonden. 
Jammer, dat dit gebeurde onder zorg
wekkende, financiële omstandigheden. 
Het zal in 1952  zaak zijn, dat de plaat
selijke verenigingen voldoende financiële 
armslag krijgen om op peil te kunnen 
blijven of daar bij uitzondering zo nu en 
dan eens boven uit te stijgen. 
Ofschoon het gemeentelijke overzicht 
pas gegeven wordt op de eerste raads
vergadering in 1952, moeten we aan het 
slot van dit overzicht toch nog melding 
maken van de vele, grondige vernieu
wingen aan de Boxtelse schoolgebouwen, 
die weer geheel volgens de eisen des 

ti jds werden ingericht. We memoreren 
ook even de bouw van enkele nieuwe 
woningcomplexen, alsmede de belangrij
ke sloping van een der oudste gedeelten 
van Boxtel, t.w. de huizenblokken tussen 
de Kruisstraat en de Rozemarijnstraat, 
waartoe het besluit genomen werd met 
het oog op de mogelijkheid en de nood
zakelijkheid van een ingrijpende verbe
tering van de kern van Boxtels bebouw
de kom. 

Ouders bijeenkomst 

St. Petrusparochie. 
Tweede Oudersbijeenkomst in het 

Veren4(ingsgebouw op de Burgakker op 
Zondag 30 December om half 4. 

De tweede Oudersbijeenkomst zal a.s. 
Zondag plaats hebben in het Vereni
gingsgebouw op de Burgakker. 
Pater v. Kaam zal daar spreken over het 
vraagstuk van de "Voorlichting", een be
langrijke zaak voor alle kinderen en een 
grote zorgvolle taak voor alle ouders. 
De bijeenkomst duurt van half 4 tot 
half 6. 
Wij hopen dat alle ouders van de jeugd 
van 1 2- 1 7  jaar zullen komen. 
Verscheidene ouders, die nog jongere 
kinderen hebben, verzochten ons om 
ook te mogen komen. Natuurlijk bent 
U welkom. Zolang we plaatsen hebben, 
is iedereen welkom. 
Vooral, dierbare ouders, verzoeken wij 
U om gerust vragen te stellen. U weet 
het, wij willen U zoveel mogelijk helpen 
in deze moeilijke oudertaak. 
Om het U gemakkelijk te maken is er 
gelegenheid om schriftelijk vragen in te 
dienen. Er staat een bus aan de ingani. 
van de zaal, waar U ze in kunt stoppen. 
Papier en potlood ziin ook in de zaal 
te uwer beschikking om gedurende de 
les vragen op te stellen. 
In de zaal zullen ook papier en potlood 
voorradig zijn om U eventueel te helpen. 
U hebt nu wel gehoord dat Pater v. 
Kaam in deze zaken deskundig is  en U 
zoveel mogelijk wil helpen. Wij zullen 
ook trachten om de bijeenkomst om 
half 6 te sluiten om de ouders gelegen
heid te geven tijdig thuis te zijn. 
Ouders, dus a.s. Zondag verwachten wij 
U allen in het Verenigingsgebouw op de 
U allen om half 4 in het Verenigingsge
bouw op de Burgakker. 

Met vr. groeten, 
F. P. VERHAGEN. 
H. VISSCHERS.

Plaatselijk Nieuws 
HUIZE DE LA SALLE
HEEFT NIEUWE DIRECTEUR.

Nu de Eerw. frater Respicius, d
0

irecteur 
van Huize De La Sal ie, enige weken ge
leden benoemd werd in 't Hoofdbestuur 
van de fraters van Tilburg, was de func
tie van frater-directeur vacant gewor
dèn. De open plaats is 1111 ingenomen 
door de Eerw. frater Rudolf. Deze is 
noch voor De La Sal ie noch voor Boxtel 
een onbekende. Hij is nl. reeds sinds 
1938 hoofd der school van deze inrich
ting. De keuze had moeilijk gelukkiger 
kunnen zijn, want aangezien de opvoe
ding der debiele voogdijjeugd ongewoon 
zware eisen stelt, is het van belang, pat 
de leiding is toevertrouwd aan een 
kracht, die zijn sporen op dit gebied 
reeds lang verdiend heeft. 
Tot opvolger van frater Rudolf als hoofd 
der school is benoemd frater Ambrosi, 
eveneens geen onbekende voor Boxtel, 
want deze frater is  "ke,istamper" van ge
boorte en sedert Augustus van het vorige 
jaar aan De La Salie verbonden. 
Wij geloven, dat Huize De La Sal ie haar 
belangrijke werk onder leiding van 
de nieuwbenoemden in onverminderd 
vruchtbare mate zal kunnen voortzetten. 

Toets der Critiak 

DE EXPOSITIE 
VAN HENK POTTERS. 

In de afgelopen week had Boxtel de ge
legenheid kennis te maken met het werk 
van de jonge kunstschilder Henk Pot
ters, die exposeerde in de toonzalen 
van de firma Witteveen. 
Het werk bestond grotendeels uit pen
tekeningen . en aquarellen, vervaardigd 
tijdens een reis door Spanje en Zuid
Frankrijk. 
Niet al dit werk stond op gelijke hoogte, 
maar als we zeggen, dat in zijn beste 
stukken de zon en het licht van dat 
weldadige land waren overgegaan dan is 
dit geen gering compliment. 
In het bijzonder geldt dit voor dat kleine 
intieme Franse stadspleintje trillend in 
zonlicht. 
Daarnaast dient genoemd het in neve
lig dampende kleuren gepenseelde bos
laantje. 
Henk Potters heeft een veelzijdig talent, 
dat vooral in het decoratieve element 
zijn beste kansen lijkt te hebben. 
Men hoeft niet bepaald een uiterst mo
derne kunstrichting aa_n te hangen om 
toch zijn fluitspelende herder mooi en 
aantrekkelijk te vinden. Het is  een fraaie 
compositie van kleur en l i jn, terwijl in 
houding en gelaat nog voldoende expres
sie aanwezig is om niet louter decor te 
zijn. Dit doek moet in een modern, fris 
interieur bijzonder smaakvol zijn. 
Waar zijn echter helaas de mensen, die 
de moed hebben hun belegen reproduc
ties aan de wand te ruilen tegen een 
dergel ijk werk? 
Overigens hingen er naast deze grote, 
moderne doeken ook enkele schilderijen 
in olieverf, die traditioneler waren van 
vonngeving. 
Deze laatste konden ons minder beko
ren. Er was kennelijk ouder werk bij . 
De in grijze tonen geschilderde boeren
kop echter, en in mindere mate ook het 

GROTE W ATERSCHAPSPLANNEN. 
Bouw van grote zuiveringsinstallaties. 
De vervuiling van de Dommel en de 
daarin uitmondende riviertjes en beken, 
door · de stadsrioleringen en het afval
water van de fabrieken, heeft reeds 
jarenlang de bezorgde aandacht van het 
waterschap "Het Stroomgebied van de 
Dommel" gehad. 
De gezondheid van de bevolking en het 
vee liep gevaar, de drinkw;:itervoorzie
ning kwam soms vast te zitten, wasse
rijen werden gedupeerd en het vreemde
lingenverkeer haalde stroppen ; daarvoor 
moest het waterschap wel oog hebben. 
Nu bovendien bepaalde gedeelten van 
de rivieren en beken uit het stroomge
bied van de Dommel open riolen zijn 
geworden, konden drastische maatrege
len niet uitblijven. En zie, er zijn grote 
nlannen op tafel gekomen : Men is  voor

nemens op bepaalde in gunstige bouw
posit ie verkerende plaatsen zuiverings
inst·;:illaties te bouwen. Zowel met het 
ontwerpen als met het uitvoeren van 
deze plannen zijn grote somm�n gelds en 
een hele reeks van jaren gemoeid, maar 
toch houdt men er aan vast, in het be
sef, dat het de enige doeltreffende me
thode is  om het water van het stroom
gebied van de Dommel te zuiveren. Het 
ligt in de bedoeling van het waters,i;hap 
om in 1952 te beginnen met de bouw 
van een zuiveringsinstallatie in Boxtel 
(± 8 ton) en St. Michiels Gestel 
(± 3½ ton). Plaatsen als Eindhoven, 
Geldrop, Tilburg, Best en Goirle komen 
in 1953 of later aan de beurt. 
Al deze plannen zijn gisteren op de in 
Eindhoven gehouden hoofdbestuursver
gadering door de Watergraaf, Mr. Th. 
A. J. Vosters, ter goedkeuring aangebo
den. 
In ons volgend nummer zullen wij een 
en ander nader en meer uitvoerig toe
lichten, zodat U enigszins 'n kijk zult 
krügen op de reusachtige nieuwe taak, 
waarvoor het waterschap zich met deze 
plannen gesteld heeft. 
25 JAAR "ST. JORIS".
10 Januari is de datum, die in 1952  met 
zilveren letters in de annalen van het 
Boxtelse organisatiewezen vermeld zal 
worden. Dan zal n. l .  door de R.K. Bond 
van arbei<l(st)ers in Voedings- en Ge
notmiddelenbèdrijven "St. Joris", afd. 
Boxtel het 25-jarig bestaan gevierd 
worden. 
Vanzelfsprekend laat men dit heuglijke 
feit niet zonder meer passeren en voor 
de leden is dan ook reeds een j ubileum
bijeenkomst op touw gezet. Het bestuur 
zal bovei1<lien van 12 tot 1 uur in De 
Ark gelegenheid tot feliciteren geven. 
BONTE AVONDEN van de Jonge Boe
ren- en Boerinnenbond in De ARK. 
Op Dinsdag 8 Januari is heel de boe
renfamilie van de Boerenbond weer bij 
een in de Ark. De eerste bonte avond is 
voor de leden van de Boerenbond en 
vanzelfsprekend komen de vaders en 
moeders van onze Boerenbond gaarne 
'ns zien wat de jonge boeren en boerin
nen hebben klaargespeeld. 
Woensdagavond is voor de anderen. 
Leden van de Boerenstand kunnen hier
voor Zondag 30 December a .s .  kaartjes 
verkrijgen op het pakhuis van de Boe
renbond tegen gereduceerde prijzen. 
Dus a.s. Zondag na de Hoogmis geredu
ceerde ka:irtjes verkrijgbaar op het pak
huis van de Boerenbond. Nadien is  dit 
niet meer mogelijk, aangezien er maar 
een beperkt aantal beschikbaar is. 
Tevens worden de propagandisten van 
de Boerinnenbond verzocht- om Zondag 
na de Hoogmis op het Pakhuis te komen 
voor de verspreiding van de prachtige 
programma's. 
De gewone entrée voor deze Bonte 
Avonden is een gulden. 
Onze Boerinnenbond, de gehuwde leden
en moeders vergaderen op Donderdag 3 
Januari a.s .  's middags om 3 uur. Spre
ker Kapelaan F. Verhagen. Onderwerp : 
"Spanningen en moeilijkheden in het 
huidige Boerengezinsleven". 
Moeders, die geen lid zijn van de Boe
rinnenbond zijn ook hier hartelijk wel
kom. Komt dus alle Donderdag 3 Janu-

boerderijengroepje voldeden uitstekend. 
Zij waren een weldaad vergeleken bij 
wat men zoal in dit genre aan kamer
wanden ziet hangen. 

H. 

,,HET ZWARTE SCHAAP". 

Het was toneel van goed gehalte, dat we 
op 2e Kerstdag door Brabants Toneel in 
het St. Paulus-Jeugdhuis kregen voor
gezet. Opgevoerd werd het romantische 
toneelspel in vijf bedrii.ven "Het Zwarte 
Schaap" van D'n Oré van d'n Ulven
hout, en met de uitwerking van dit gege
ven hebben P. Prince c.s. de belangstel
lenden, die in overweldigend aantal wa
ren komen opdagen, een allergenoeglijk
ste avond geboden. 
Wel zal de critisch ingestelde bezoeker 
zo nu en dan eens "gevallen" zijn over 
enkele sleetse cliché's, wat al te roman
tisch belichte figuren, enkele overbodige, 
langgerekte praatscènes, alsmede wat 
tijdrovende décorwisselingen in dit stuk, 
doch al met al kan gezegd worden dat 

• Het Zwa.rte Schaap een smeuïg verteld
verhaal was, dat het onder de milde
glans van het Kerstfeest beslist nog goed
deed. En de vertolking mocht wat gele
den hebben onder de genoemde feilen
van het gegeven, tóch was deze in staat
om de aandacht van het publiek - ook
in een rumoerige, niet al te best geacco
modeerde zaal - de gehele avond ge
boeid te houden.
Er waren dan ook vele lofwaardige din
oen te zien en te horen. Bij de vertolkers
;agen we een raak getroffen D'n Dré en
een sterk gespeelde Blaauwe, naast ver
dienstelijk getypeerde figuren als de
Pastoor, de Jaon, de Fielp, Antje en Trui.
De décors waren een lust voor het oog ; 
ze wezen ons op de toneelijver van Bra
bants Toneel en op de vindingrijkheid
van regisseur P. Prince, die met dit
kleurrijke, stemmige entourage-werk het
verbeeldingsvermogen van de toeschou
wers op gelukkige wijze te hulp kwam.
Ook wat de montage van de scènes; als-

ari naar het Verenigingsgebouw. De ver
gadering begint 's middags om 3 uur. 
KRINGRETRAITE voor de jo�e leden 
van de  R.K. Boerinnenbond. Van 22 tot 
25 Januari a.s. zal de jaarlijkse retraite 
worden gegeven voor de jonge leden 
van onze Boerinnenbond. De kosten van 
deze retraite bedragen 1 1  gulden per 
persoon. 
Wilt U zich eveneens Zondag a.s. (30 
December) na de Hoogmis opgeven in 
het Pakhuis van de Boerenbond. 
MISSIE-THUISFRONT. 

Opgehaald voor Pater Meulendij�: bij 
de begrafenis van Maria v. d. He11den
Verhoeven f 1 2,60. 
Opgehaald bij de uitvaart van Hendrica 
van de Ven, voor de missie van Broeder 
van Rooii, door Tiena v. d. Ven, f 25,50. 
LOTERIJ PROV. ANJERFONDS 

Uiterlijk 29 December moeten de hou
ders van lotenboekjes de gele en groene 
kaarten uit de verkochte boekjes, als
mede de in  hun bezit zijnde boekjes, die 
nog niet geheel zijn l eeg verkocht, in
zenden aan het Prov. Anjer-Fonds te 
's Hertogenbosch. 

• • • • •  

-+c: Kerstmis - omgeven door een heer
lijke krans van vrije dagen - i� weer 
voorbij. Niets herinnert nog aan dit feest 
van de vrede behalve misschien nog de 
kerstboom m�t het lokkende heerlijks, 
behalve misschien nog de kerststalletjes, 
waarin de groepen geduldig wachten op 
de  komst van de drie wijzen, b_ehalve 
misschien de rust in  Uw hart. . . . . . . . . . .  . 
* Kerstmis is weer voorbij. Het nieuwe
jaar nadert snel. En met de nadering van
het nieuwe jaar komen de beloften, de
voornemens, de plannen. Laten ":ij ter
loops eens bezien wat voor kleingoed
we voor Boxtel ·van 1 952  zouden kun
nen verlangen : * Welnu, 1952 zou
weer vele woningzoekenden kunnen ver
blijden met een huisje, waarin het gezins
geluk stil en ongestoord kan openbloeien.
* 1952 zou het werkloosheidsspook in
de weg kunnen treden en de lange rijen
stempelaars kunnen dunnen, alsmaar
dunnen ! * 1952  zou Boxtel kunnen ver
rijken met l evensvatbare, • nieuwe in
dustrieën, en het zou de bestaande in
dustrieën een hoge vlucht kunnen laten
maken. * 1 952 zou de Boxtelse cultu
rele verenigingen uit de financiël_7 moei
lijkheden kunnen halen, zodat ZIJ straks 
hun taak nog grootser zouden kunnen 
verrichten. * 1 952  zou de rooil i jnkwes
ties in de Rechterstraat op snelle afdoen
de wijze uit de wereld kunnen helpen, 
het zou ook een waardige bebouwing 
van het openliggende gedeelte op kun
nen leveren. * 1 952  zou een heiljaar 
kunnen zijn voor de naastenliefde, zodat 
de wonden, geslagen door zorgen, ar
moede en lijden, bijtijds geheeld zouden 
kunnen worden. * Ja, 1952 zou in ma
terieel opzicht een prachtig jaar kunnen 
worden. Maar dat zal geen waarheid 
worden, als onze geesteli jke instelling op 
het n ieuwe jaar slechts gekenmerkt 
wordt <loo1· sleur, traagheid en beducht
heid voor moeilijkheden. Er moet ook in 
ons eigen hart een nieuwe frisse geest 
waaien, die godsdienstzin, naastenliefde, 
rechtvaardigheid en nog vele heilige_ 
deugden meer meevoert . . . . . .  * Dan pas 
kunnen we met Guido Gezelle wensen : 

,,Een heil ig einde, een goed begin, 
dat geve U God, jaar uit, jaar in, 
'k Wil zeggen - in een woord gezeid, 
Zoo nu zoo altijd : Zaligheid." 

Een abonnement voor 1952 ? 

ABONNEMENTEN 

OP BRABANTS CENTRUM 

kunnen steèds worden opgegeven 
bij de Administratie 

MOLENSTRAAT 1 9  

Abonnementsprijs met ingang van 
1 Januari 1952 : per kwartaal f 1 ,65 

per week f 0, 1 3  

mede wat het persoonlijke spel van de 
executanten betreft, mag P.  Prince al le 
lof toegezwaaid worden. Tenslotte wa
ren daar ook nog "De Merels" van Hui-' 
ze Assisië uit Udenhout, die met hun 
mondorgelmuziek de pauzes voortreffe
l i jk vulden. 
Wij geloven Brabants Toneel op geen 
betere wijze 'n compliment te kunnen 
maken dan wel door het Boxtelse toneel
minnende publiek aan te sporen de gele
genheid te benutten om a.s. Zondag
avond in het St. Paulus-Jeugdhuis te 
gaan zien naar het vele moois, dat Bra
bants Toneel in de weergave van Het 
Zwarte Schaap heeft weten te l eggen . . .  
De uitvoering begint ook dan weer om 
half acht. 

DONATEURS-CONCERT 
VAN FANFARE "ST. ARNOLDUS". 

Bovengenoemd concert had op Tweede 
Kerstdag plaats in Orion en is  alleszins 
een geslaagde avond geworden. 
Ten eerste een overvolle zaal met een 
enthousiast publiek. 
Ten tweede een behoorlijk stukje mu
ziek voor zover men dit kan verwach
ten van deze nog piepjonge fanfare. 
En ten derde een Peerke, dat heel on
verwachts een beroemde Sir Taned moest 
vervangen, en dit op zo buitengewone 
manier deed, dat hij gedurende een paar 
uren de bewondering van het publiek op
wekte en tevens hun lachspieren danig 
in bew�ging bracht. 
Van het concert was vooral het tweede 
gedeelte erg goed te noemen en in de 
ouverture La Montagne d'Argent kregen 

' we zo waar al een aardige Bugle-solo te 
horen, waarvoor we de dilleitant Beek
mans werkelijk moeten con:,plimenteren. 
Een bijzonder compliment aan de heer 
Jos. v. cl. Braak, die deze jongens in zeer 
korte tijd zo ver bracht. 
St. Arnoldus kan 1i1et voldoening op 
deze avond terug zien. 



Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf van 
Kerstmis. 30 December 1951. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en half 11 de Hoogmis; half 7 
gel. H. Mis voor 'n bijzondere intentie; 
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Maria 
Loerakker-v. Geel; z. a. gel. jrgt. voor 
Adriana v. Nieuwburg-v. Ei-p; om 9 uur 
gel. H. Mis voor Franciscus Janssen; 
half 11 de Hoogmis gef. gez. jrgt. voor 
Marinus v. Laarhoven. H�en 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 November en 
December op het zielboek staan. Daa·rna 
kort Lof. 
Hedenmiddag half 4 oudersbijeenkomst 
in het Verenigingsgebouw op de Burg
akker. 
Wij maken de gelovigen er nogmaals op 
attent, dat voortaan in het nieuwe jaar 
1952 alle plaatsen onder de H. Mis van 
kwart vóór 8 op Zondag vrij zijn. Hier
voor zal dan geld worden opgehaald, n.l. 
10 cents voor banken en stoelen in de 
middengang en 5 cents voor banken in 
de zijgangen. 
Deze regeling gaat in op 1 Jan. 1952. 
Het Kerkbestuur van onze Parochie 
heeft besloten, uit dankbaarheid voor het 
wonderbaar behoud van onze mooie 
toren in de laatste wereldoorlog, vier 
verlichte wijzerplaten op de toren te 
laten aanbrengen. 
Mogen wij onze parochianen vriendelijk 
verzoeken mede hun dankbaarheid te 
tonen en enigszins de grote onkosten te 
helpen bestrijden door voorlopig inplaats 
van de bewuste cent een dubbeltje in 
de eerste schaal te werpen, indien het 
mogelijk is. 
Zondag 6 Januari a.s. zijn · de stoelen 
in de middengang gereserveerd voor de 
leden van de Bond van Spoorwegperso
neel "St. Rafaël" in de Mis van kwart 
vóór 8. 
Woensdagavond om 8 uur godsdienst
cursus voor 18-jarigen. 
Donderd�avond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje, waarna gelegenheid om te 
biechten tot 8 uur in verband met de 
Eerste Vrijdag. 
Vrijdag, te Vrijdag van de maand. De 
H. Mis van half 8 ter ere van het H. 
Hart met alg. H. Communie voor de 
leden van de Bond van het H. Hart. 
's "Avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Zaterdag: 1 e Zaterdag van de maand en
Priesterzaterdag. , , 

, MAANDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Lamberta Smits-van Kempen; z.a. 
gel. H. Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. 
Oorschot; half 8 gel. H. Mis voor 
Jacques Verschuren te Haps overleden; 
z. a. gel. H. Mis v. Hendrica v. d. Eer
den-v. Deursen; H. Hartaltaar H. Mis 
voor de Eerw. Zuster Goberta, in de we
reld Johanna Vogels, te Moergestel over
leden; .half 9 gel. H. Mis voor Anna. 
Maria v. der Heijden-Verhoeven v.w. 
de Broederschap van St. Willibrord. 
DINSDAG - Nieuwjaarsdag: de H. 

• Missen zijn om half 7, kwart voor 8, 
• 9 uur en om half 11 de Hoogmis. Gele
genheid om te biechten 's morgens onder 
de diensten. De H. Mis van half 7 gel. 
H. Mis voor Hendricus v. d. Meeren
donk; kwart voor 8 gel. H. Mis voor 
Franciscus v. d. Laar-v. Liempt; z. a. gel. 
jrgt. voor Henrica v. Beurden-Verwete
ring; om 9 uur gel. jrgt. voor Johanna 
v. Hamond-Hoffmans; om half 11 gez. 
mndst. voor Johanna van Erp. 
Vandaag is de 2e schaalcollecte voor de 
bijzondere noden van de Nederlandse 
Bisschoppen welke bijzonder wordt aan
bevolen. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Hendrica v. d. Loo-v. Oorschot; 
z. a, };(el. mndst. voor Gerardus v. d. Loo; 
half 8 gel. mndst. voor Antonetta 
Schuurmans; z. a. gel. H. Mis voor 
Adriana v. Rumund-Ketelaars; H. Hart-

. altaar gel. jrgt. voor Anna Maria v. 
Nieuwburg; half 9 gel. H. Mis voor 
Hendrica v. d. Ven-v. d. Ven. Heden
avond godsdienstcursus voor 18-jarigen. 

"DONDERDAG:. kwart vóór 7 gez. 
mndst. 'voor Hendricus v. d. Meeren
_donk; half 8 gel. H. Mis voor Gerard 
Clemens; z. a. gel. jrgt. voor Adrianus 
S,chellekens; z. a. gel. H. Mis voor Ge
rardus v. ·d. Loo v. w. de .Boxtelse Wiel
renners;. en Supportersclub; half 9 gez. 
mndst. voor Johanna Maria v. Boxtel; 
z. a. gel. jrgt. voor Maria de Koning-de 
Groot.
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de maand. 
Kwart voor 7 gel. H. Mis voor Adrianus 
v. Wèert; z. a. gel. H. Mis voor Felix 
v. -Rijckevorsel; half 8 gel. H. Mis ter
ere v,an het H. Hart, waaronder alg. H.
Communie voor de leden van de Bond
van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor
Henricus Spoorenberg en Theresia Spoo
renberg-v. Elten; H. Hartaltaar gel. H. 
Mi� voor Maria Loerakker-v. Geel; H. 
JJloedkapel gel. H. Mis voor een bijzon
dere intentie; half 9 gel. H. Mis voor 
een bijzondere intentie; z. a. gel. mndst. 
voor Johanna Maria v. Boxtel.

ZATERDAG: Eerste Zaterdag van de 
maand. Priesterzaterdag: kwart voor 7 
gez. mndst. voor Hendrica v. d. Ven
v. d. Ven; z. a. gel. H. Mis voor Hen
drica v. Laarhoven; half 8 gel. H. Mis 
voor de overleden leden van het perso
neel van de Drukkerij Tielen; z. a. gel. 
H. Mis voor Johannes, Petrus Tielen en
Maria, Anna Tielen-v. Beurden; H. Hart
altaar g_el. jrgt. voor Henricus van Uden; 
half 9 gel. H. Mis ter ere van het On
bevlekt Hart v. Maria tot bekering van 
de zondaars; om 9 uur Gez. H. Mis
van dankbaarheid bij de herdenking van 
het 50-jarig bestaan v. d. Drukkerij 
Tielen. 
Gelegenheid om te biechten van half 3 
tot 4 uur en van 6 tot half 8.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen; Marinus Johannes 
Maria v. Rulo geb. en won. in deze par. 
en Johanna Cornelia Witlox geb. en 
won. in Liempde; Laurens Antonius 
Maria Nouwens' geb. t_e Boxtel en won. 
te Nijmegen en Gijsbertha Maria v. d. 
Boogaard geb. en won. in deze parochie 
waarvan heden de te afkondiging ge
schiedt. 
Martinus Solon geb. in de par. van het
H. Hart en won. in deze parochie en
Maria Keurentjes geb. en won. in deze
parochie.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Zondag onder het Octaaf van 

, Kerstmis. 30 December 1951. 
Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal' voor de kerk; de tweede gaat 
voor de bijzondere noden. 
Vanavond is het om zeven uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. Daarna kruisweg voor hen 
wier namen op het zielboek staan. 
Maandag: Oudejaars-avond. Des avonds 
is het om half 8 Lof met predikatie. On
der dit Lof zal ook het "Te Deum" 
worden gezongen om God te bedanken 
voor de weldaden in het afgelopen jaar 
ontvangen. 
Dinsdag 1 Januari 195'.2 Nieuwjaar. 
Feestdag van 's Heren Besnijdenis. De 
diensten zijn zoals op Zondag. 
De eerste schaal gaat voor de kerk: de 
tweede voor de Bijzondere Noden. 
Des avond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
den vrede. 
Donderdag: 3 Januari Na de middag om 
3 uur H. Familie voor moeders en ge
huwde vrouwen. 
Gelegenheid om te biechten van 6-7 
uur v.w. de Eerste Vrijdag. 
Vrijdag - Eerste Vrijdag. Om kwart 
voor 7 pl. gez. H.· Mis voor de leden 
van de Broederschap van het H. Hart. 
Des avonds is het om half 8 Lof met toe
weiding aan het H. Hart. 
Zaterdag - Priester-Zaterdag. Na de 
H. Missen wordt het gebed voor de 
priesters en toekomstige priesters ge
beden. 
ZONDAG 30 Dec.: In de kerk: 6 uur 
1. d. voor een overleden moeder; 7 uur 
1. d. voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochianen; 8 uur 1. d. voor 
Theodorus v. d. Steen v.w. de Broeder
schap van de H. Eik; kwart over 9 1. d. 
voor Huberta Bontje v. w. de buurt; 
half 11 Hoogmis voor Johanna Maria v. 
Zeeland-Boeren v.w. de buurt. 
In de wijk-kapel de "Burcht", kwart over 
7 L d. voor overleden vader; half 9 1. d.
voor overleden Moeder (v. Me); kwa,·t 
voor 10 1. d. voor Gerdina Withoos-v. d. 

. Steen. 
MAANDAG 31 Dec.: 7 uur 1. mndst. 
voor Johan Hermes-Schüller; kwart voor 
8 1. d. voor Willem v. d. Meijden par. 
St. Petrus over!.; zijaltaar 1. d. Peter v. 
Esch-v. d. Gouw; half 9 1. mndst. voor 
Theodorus v. d. Steen. 
DINSDAG: Nieuwjaar. In de kerk: 6 
uur 1. d. voor overleden Moeder; 7 uur 
1. d. voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochianen; 8 uur 1. <;l. 
voor Hubertha Bontje-Verdegaal v.w. de 
buurt; kwart over 9 1. d. voor Helena v. 
d. Ven Wagenmakers v.w. de buurt; 
half 11 Hoogmis voor Theodorus v. d. 
Steen v.w. de buurt . 
In de wijk-kapel de "Burcht" kwart over 
7 1. j. voor Wim v. d. Laak; half 9 1. d. 
voor Gerdina Withoos-v. d. Steen; kwart 
voor 10 1. d. voor Johanna Maria v. Zee
land-Boeren v.w. de buurt.
WOENSDAG 2 Januari: 7 uur 1. d. voor 
Johanna Maria v. Zeeland-Boeren; kwart 
voor •8 1. d. voor Willibrordus v. Zee
land, Johanna Maria Boeren z.e. en Ja
cobus de zoon; half 9 1. cl. voor Anto
nius Wagenaars, Adriana v. d. Ljnde 
z.e. en Adrianus en Franciscus de Zonen; 
half 8 Wijk-Kapel: 1. d. voor Gerdina 
Withoos-v. d. Steen. 
DONDERDAG: 3 Januari: 7 uur gef. 
gel. jrgt. voor de Zeer Eerw. Heer Fran
ciscus J. M. Eras, zijn ouders broers en 
zusters; kwart voor 8 1. d. voor Jan 
Heijmans; zijaltaar 1. i. voor Martinus v. 
Pinksteren en Cornelia v. d. Akker z.e.; 
half 9 gez. jrgt. voor Jos. v. Susan te;
half 10 gezongen Huwelijksmis. 
VRIJDAG 4 Januari: kwart voor 7 pl. 
gez. d. voor de levende leden van de 
Broederschap van het H. Hart; kwart
voor 8 gef. gel. jrgt. voor de ZeerEerw. 
Heer Franciscus Eras, zijn ouders, broers 
en zusters; zijaltaar 1. d. voor Cornelis 

·BALANS

de Bie; half 9 1. d. voor Jan Siemering 
en Jan Raaijmakers. 
ZATERDAG .5 Januari: 7 uur 1. d. voor 
Johannes en Wilhelmus v. Eindhoven; 
kwart voor 8 1. d. voor Francisca de Bie
Pijnenburg; zijaltaar 1. d. voor Constant 
en Adrianus v. Kleef v.w. Broer en zus
ters; half 9 1. d. voo :r Johannes Jo
sephus v. Genuchten te St. Oedenrode 
overleden. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Zondag onder het Octaaf van 
Kerstmis. 30 December 1951. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Willem v. d. Linden en Joanna de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
v. d. Linden en Clasina v. d. Linden. 
DINSDAG: feestdag Besnijdenis des 
Heren. Alle diensten zijn als op Zondag. 
Half 8 H. Mis voor het Welzijn der pa
rochie; 10 uur jrgt. voor Renier van 
Grinsven en Helena de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
van Grinsven. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Ge
rardus Geerts. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 jrgt. 
voor Adriana hsvr. van Gerardus Geerts. 
ZATERDAG: half 8 irgt. voor Joannes 
v. d. Eerden. 

Deze week zullen geschieden:
Maandag H. Mis voor Joanna Maria 
Pennings-v. Griensven te St. Michiels
Gestel overleden. Woensdag H. Mis 
voor Joanna Maria Pennings-v. Griens
ven te St. Michiels-Gestel overleden. 
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag H. Mis 
voor Albertus v. d. Linden vanwege de 
huisgenoten. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 30 December: om half 8 H. 
Mis voor Anna Maria v. d. Heijden
Verhoeven (uit vriendschap); om 9 uur 
jrgt. voor Norbertus v. d. Wal; Maria 
Verouden en Mechelina Goossens de 
huisvrouwen; om half 11 de Hoogmis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. 
De 1 e schaal is voor de St. Pieterspen
ning en de 2e voor de Bijzondere Noden. 
Om half 3 Vesperlof. 
MAANDAG 31 December: om half 8 
jrgt. voor Johanna Petronella v. Grins
ven-v. Hal en Johannes Marinus de 
Zoon. 
DINSDAG 1 Januari, feestdag van de 
Besnijdenis des Heren (geen verplich
ting tot Mishoren): om half 8 H. Mis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie; om 9 uur H. Mis voor 
Johannes Brands; om half 11 de Hoog
mis voor Berta v. d. Schoot-Spijkerboer 
vanwege de Broederschap van het H. 
Bloed. De 1 e schaal is voor de eigen 
kerk en de 2de voor de Bijzondere 
Noden. 
WOENSDAG 2 Januari, feest van de 
Zoete Naam van Jezus: om .half 8 voor 
Johannes Maas. 
DONDERDAG: om half 8 mndst. voor 
Johanna Renders-v. d. Moosdijk. 
VRIJDAG: 1 e Vrijdag van de maand, 
om half 8 pl. g-ez. H. Mis v. h. H. Hart 
v. Jezus (als gef. gez. jrgt. voor de fa
milie Veroude), na de H. Mis uitstelling 
en zegen van het Allerheiligste, met 
oefening van Eerherstel en litanie van 
het H. Hart. 
ZATERDAG: om half 8 H. Mis tot 
zekere intentie. 
Des middags wordt er biechtgehoord van 
6 tot 7 uur. 
A.s. ZONDAG 6 Jan. Collecte voor het
Seminarie.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Zondag onder ,het Octaaf van 
Kerstmis. 30 December 1951. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. i. voor Petronella 
Mart. Quinten; 10 uur z. j. voor Joh. 
v. d. Laar en Maria de hsvr.; 3 uur Lof.
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Joh. v. 
Gerwen als over!. lid H. Theresia; half 
8 1. j. voor Jan Quinten; 8 uur 1. j. voor 
Henr. v. d. Velden. 
DINSDAG: feestdag van 's Heren Be
snijdenis, geen geboden feestdag; half 7 
1. j. voor Maria v. d. Velden; 8 uur 1.
mndst. voor Com. Putmans; 10 uur de 
hoogmis tot welzijn der parochie; 3 uur
Lof.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Joh. v. d.
Vleuten, Henrica en Johanna de hsvrn.; 
half 8 1. j. voor Anna-Maria v. d. Vel
den; 8 uur 1. j. voor Ger. Schalkx. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Joh. v.
Kempen; half 8 1. j. voor Wilhelmina 
Ger. Schalkx; 8 uur 1. j. voor Jan 
Smuid ers. 
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Maria Hendr. 
v. d. Langenberg; half 8 1. j. voor Jo
hanna Adriaan v. d. Biggelaar; 8 uur 1. j.
voor Hendrica Jan Smulders. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Frans v. d. 
Boer; half 8 1. j. voor Petrus Pen; 
8 uur 1. j. voor Frans v. Brunschot. 
ZONDAG: feestdag van Driekoningen; 
half 7 1. m. tot welzijn der parochie; 8 
uur 1. j. voor Anna-Maria Petrus Pen; 
10 uur z. j. voor Maria Frans v. d. Boer; 
3 uur plechtig Lof met processie. 
In alle H. Missen de te schaal (open 
schaal) yoor het Seminarie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal, 
Adr. v. 1-lastenberg en Cor Saris v.w. 
Velder en Vrelikhoven. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Hub. v. Aarle 
v.w. de Kinderen. Woensdag 7 uur 1. m.
voor Jan Maas. Donderdag 7 uur 1. m.
voor Adriana Habraken te Oirschot over
leden. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Petrus v.
d. Wijdeven te Olland overleden. Za
terdag 7 uur 1. m. voor Hendr. Putmans 
als overleden lid van 0. L. Vrouw 
van Goeden Raad. Zondag 7 uur 1. m. 
voor Joh. v. Gerwen als overleden lid 
H. Cunera. 
Gedoopt: Maria Henrica Adriana doch
ter van Adr. Verhagen-de Bresser -
Wilh. Corn. Maria zoon van Andries 
Bressers-Arts. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Zondag onder het Octaaf van 
Kerstmis. 30 December 1951. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een Kerstlied. 
Maandagavond om half 8 plechtig Lof 
met Te Deum, om God te bedanken 
voor de in het afgelopen jaar 'Ontvan

. gen weldaden. We verwachten, dat de 
parochianen in groten getale dit Lof zul-
len bijwonen. 
Dinsdag, feestdag van de Besnijdenis des 
Heren. H.H. Diensten als op Zondag. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 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 uur uitstelling van het Allerhei
ligste en Communiie uitreiken; om 7 
uur gez. H. Mis met uitstelling, waarna 
Litanie van het H. Hart en Oefening van 
eerherstel. 's Avonds om half 8 Lof; na 

Avonturen van BIM 

GEEN KIESPIJN MEER. 
Bim heeft verschrikkelijke kiespijn en 
Bam gaat met .hem naar de tandarts. 
"Laat mij die kies maar eens zien", zegt 
de dokter en Bim doet zijn mond wijd 
open. ,,Het lijkt er veel op, dat je hebt 
vergeten je tanden te poetsen, vriend" 

/ 

zegt de tandarts. ,,Nu zal ik hem er uit 
moeten trekken". Nu wordt het Bim wat 
benauwd om het hart, want de dokter 
bindt een touwtje om de kies, terwijl hij 
het andere eind van het touw vastmaakt 
aan een boom. Dan maakt hij, �heel 
onverwacht, een hok open en Billy Bok 

het Lof een lied ter· ere van het H. Hart. 
Zaterdag: Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. In
tentie (A); half 9 H. Mis voor Mej. 
Maria Emerentia Banens; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor de 
Eerw. Moeder Cortilia; 8 uur Gef. H. 
Mis voor Mevr. Johanna Maria v. Kuyk0 

Hackfoordt. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. 
Intentie; half 9 H. Mis voor Mevr. Jo
hanna Kamerbeek-Hillen; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Ca
tharina Vorstenbosch-v. Kuringen; 8 uur 
H. Mis voor Maria de Louw-v. Schijndel 
te Vught overleden. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor An
tonia Wilhelmina van Rulo; 8 uur jrgt.· 
voor Adrianus van der Pas. 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor 
Franciscus van den Braak; 8 uur jrgt. 
voor Maria van der Pas-v. Boxtel. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhel
mina van der Pas-Pijnenburg; 8 uur jrgt. 
voor Cornelis Martinus van den Broek. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
ZONDAG 30 December. Zondag onder 
het Octaaf van Kerstmis. Deze middag 
om 3 uur Lof met rozenhoedje. 
MAANDAG: om 8 uur Lof met "Te 
Deum" om God te danken voor alle 
weldaden van het afgelopen iaar. 
DINSDAG: Feest van 's-Heren Besnijde
nis en Nieuwjaar. De HH. Missen zijn 
zoals op Zondag. 's Middags om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
WOENSDAG: Feestdag van de Zoete 
Naam van Jezus;. om 8 uur Lof. 
DONDERDAG:,om 8 uur Lof. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de 
maand. Van 7 tot 8 uur aanbidding van 
het H. Sacrament, waaronder Lof met 
Rozenhoedje. 
ZATERDAG: Priester-Zaterdag, om 8 
uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als maand
stond voor Johannes Eduardus Schaffer. 
MAANDAG: om 7 uur voor de familie 
Voets-Dollevoet. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk. 
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodorus Strengers. 

D.E.-Uitgave
EEN GOED GERICHTE RECLAME. 

Douwe Egberts' Kalender is ' practisch 
wegens de vele gegevens: Posttarieven, 
feestdagen, maangestalten, zons op- en 
ondergang, verkeerstekens en afstands
tabel, terwijl de ruimte onder de maand
bladen voor 1952 nog. is benut voor de 
kalenders van verleden jaar en het toe
komende. Een vulling die voor naslag of 
voorberekening te pas kan komen. 
De kalender heeft door het schilderach
tige stadsgezicht van Maastricht langs 
de Maas, naast het zakelijke karakter 
een aantrekkelijkheid gekregen, die ·het 
gehele jaar door het oog kan boeien. 
D. E. bereikt inet deze kalender wat is 
bedoeld: een pem1anent inwerkende 
reclame. 

en BAM: 

! 1; 

rent naar buiten. Hij stoot Bim zo, dat 
deze een eind omhoog vliegt, waardoor .. 
echter tevens de kies uit zijn mond 
schiet. Het is wel wat hardhandig ge
gaan, maar de kies kan Bim niet langer· 
pijn doen en dat was toch maar de be- • 
doeling. 

. ,+10% 
OPRUIMING 

Cheque•liorting 
op� aanlioop 
' van 10 gulden. 

,'\TAN' HOUT 
VERVER GAARD 

MOLENSTRAAT 1 ; . 

' � ... • " 



BALANl•OP■UINING BALANS•OP■UIMING BALANS•OP■UIMING 

Woensdag 2Januari 

9 uur v.m. 
begint onze 

BALANS�OPRUIMING 

. . /�·· 

met de alombekende 
'� . . 
,, 

, . � ,.. r,.t ,x- � '. � overweldigende Koopjes 
/J,, .. -

� <2 Q!.:t 

Ziet Maandagavond onze etalage's 

Onze opruimingen ZIJn als steeds door 

NIETS en NIEMAND te evenaren. 

F. J. WITTEVEEN 
RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

QOXTEL 
- Ziet . onze speciale Opruimings:::étalage

WONINGINRICHTING ·--------------------------
._ ___________________________ __

Donderdag 3 Januari 
Muziek• en Cabaretgezelschap 

.,D E BANJO-SPE LERS" 
in De Nieuwe Bioscoop, met de revue 

't Is waar..... al 1 O jaar 
Artistieke leiding : G. v. Laarhoven 
Muzikale leiding: W. v. Laarhoven 

Tekst, muziek en arrangementen: 
Tom van Daal, W. v. Laarhoven 

Aanvang 8 uur - Entréeprijs f 1,50 
Plaatsbespreken à _f 0,15 aan de zaal. 

Zie affiches en foto's. 

Oud-en-Nieuw Reclame 
Vrijdag, Zaterdag en Maandag: 
Na borrel en gebak smaakt onze 
Zult, Verse. Worst en Gehakt. 

ZULT 0,60 per 500 gram 

Üw rode TEGEL, en rode 
CEMENTVLOEREN krijgen 
een prachtige kleur en glans door 
het gebruik van onze 

Reeds maanden voeren wij dit 
artikel en verkopen het met 
steeds stijgend succes. 
Heeft U ook al eens een proef 
genomen? 

Grote voordelige doos f 1,20 
Ook verkrijgbaar in transparant, 
speciaal voor wit en zwart mar, 
mer, tegels, enz. 

M. A. C. OLIEMEULEN
DROGISTERIJ "DE MOLEN" - • Telefoon 361

GEHAKT 1 ,30 " 

VERSE WORST 1,40 " Luxe Autoverhuur 
Tevens dank ik mijn cliëntèle voor het in 1951 m mij M. v.d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269gestelde vertrouwen. 
In 1952 kunt U weer op mijn kwaliteit en lage prijzen bouwen. ... Noteer het Telefoonnummer in de Telefoongids

ZALIG EN VOORSPOEDIG 1952 
fa Jan van Lievenoogen 1Fellenoord 2 Boxtel 

- - --- - -1 
1 Alleen tijdens Opruiming I
.
1 

"'" � / uw deze sensatie-
l -'ai) V C. VOORDEEL. 

� 
1 

��: prijzen. 

1 Î � 4.481 22,27 

1
28,31 4.98 1
32,36 5.98

• 1 Geweldige Uitverkoop 1

1 
van diverse soorten schoenen. 

1 Zie onze speciale etalages vanaf 1 Jan; '52. 

BOVENDEERT's 
1 Schoenhandel - naast Gemeentehuis 1 

Grote Opruiming 
voor lage prijzen! 
Prima graslinnen 150 breed p. m. f 2,50 

" 160 ,, ,, ,, f 2, 75 
,, ,, 180 ,, ,, ,, f 3,00 

Prima graslinnen lakens 180 x 240 p. st. f 7 ,45 
,, ., 160 X 230 ,, ,, f 6,45 

Prima Slopen ,, ,, f 1,65 
Tetra luiers . ,, ,, f 1 ,00 
Alle soorten Handdoeken . ,, ,, f 1,25 
Mooie linkse kousen . f 1,98 
Alle maten Kinderhemdjes en Directoirs f 0,98 
Prima Interlock Heren,Hemden 

Borstrokken en lange Broeken f 2, 75 • in alle maten 

Wollen Stoffen en Kamgarens p.m. f 5,90 
alle kleuren en zwart. 140 breed. 
Onze prima Overalls f 11,85 
Manchester Broeken "Schutterveld" f 19,95 

Wij hebben alles 

aán de laagste prijzen. 

Het adres is 

,,DE MAGNEET'' 
Breukelsestr. 95, Tel. 415, Boxtel 

- - - - - - - =-------------------

kunt 

nog dit jaar begin.nen 

guldens te besparen 

Wanneer U bij De Spar Uw Oude
jaars-inkopen doet, begint U nog in 
1951 gratis guldens te sparen! 

* NEEM UW 10°/0 VOORDEELI 

1 pak bakmeel 48 et 
1 /1 fles slaolie f 2.03 

5 p. vanille-suiker 25 et 
Advocaat f 3.75 

Schilletje f 3.65 

Voorburg f 3.65 

Rode vruchtenwijn f 1 .50 

• Amandelkransjes 40 et 

Sprits 30 et 

Arnhemse ,neisjes 35 et 

Krakeltngen 35 et 

Bonbons 40 et 

Ru«tbonet1 33 et 

en 10 Spar-zegels 
en 40 Spar-zegels 
en 5 Spar-zegels 

. en 75 Spar-zegels 
en 73 Spar-zegels 
en 73 Spar-zegels 
en 30 Spar-zegels 
per 100 gram 

en 8 Spar-zegels 
per 100 gram 

en 6 Spar-zegels 
per 100 gram 

en 7 Spar-zegels 
per 100 gram 

en 7 Spar-zegels 
per 100 gram 

en 8 Spar-zegels 
per 100 gram 

en 7 Spar-zegels 

Alles voor ltartige hapjes 

* NEEM UW 10° 10 VOORDEEL! 
De Spa.r•krulde,uer• ec,e,a-,a V ee11 seer ,reluldd,r J9S2, 
woa.rln Val• Spar-klont tientallen ,iulde,aa lc•11I beapare• 

1 -

speciale 13oenwas 


